
VABILO  

Dragi ljubitelji torkovih in sobotnih  

planinskih pohodov sekcije Korenine! 

 

KDAJ IN KAM 

V soboto, 10.12.2016, vas vabim  

na Miklavžev pohod na Lubnik.  

To je 1025 m visoka gora,  

ki se strmo dviga zahodno od Škofje Loke.  

Z vrha, na katerem stoji planinski dom, se nam odpre lep pogled na Gorenjsko ter gorovja, ki obdajajo 

omenjeno pokrajino. 

DOMAČA NALOGA 

Vsi, ki imate namen, da se pridružite, imate manjšo prijetno domačo nalogo. Miklavžu napišite 

prijazno pisemce, da naj vam prinese darilce v vrednosti 5€, ki pa bo namenjeno temu, da ga 

prinesete s sabo na vrh Lubnika, kjer bomo Miklavževa darila izmenjali. Poskrbite za 

uporabnost/smeh/inovativnost… pa saj veste. 

OPIS POTI 

Naj navedem še kratek opis poti, kjer naj bi predvidoma potekal naša pot. Začela se bo v Škofji Loki 

pod gradom. Vodila nas bo skozi naselje Vincarje in naprej po grebenski poti, ki je sprva strmejša. Ko 

preide v položnejšo, se odpre razgled priti Križni Gori in gorovju v ozadju. Zadnji del poti se združi z 

bolj obljudeno potjo z južne strani gore. Po dveh urah lagodne hoje se bomo v koči lahko okrepčali z 

dobrotami njihove kuhinje 

Vračali se bomo po južnem delu pobočja čez Gabrovo do sedla (Kobila) in čez Krancelj mimo gradu in 

do našega izhodišča. 

TRAJANJE POHODA 

Čas hoje bo trajal predvidoma 3,5 h (brez vštetega počitka v koči na vrhu). 

POSEBNOSTI 

V primeru slabših vremenskih razmer se bo pot prilagodila tako, da bo varna in primerna pogojem. 

Možno je, da bo pot poledenela ali/in zasnežena, zato naj bodo v nahrbtniku oprema za take 

razmere. Če bodo vremenske razmere neprimerne, se pohod prestavi v Božičkove čase. 

OBVEZNA OPREMA 

Derezice, pohodne palice in darilo za 5€  

ZBORNO MESTO  

LOKACIJA: parkirišče pred Merkurjem v predmestju Šk. Loke (Grenc 54, 4220 Škofja Loka) oziroma 

prej Lesce  – Casino za pohodnike, ki se boste ekonomično porazdelili v skupna prevozna sredstva; 

skupaj gremo z avti naprej do parkirišča v bližini gradu, kjer se naš pohod začne. 

DOBIMO SE OB: v Lescah ob 8:45 oziroma v Škofja Loki – Grenc ob 9:30 

Lepo pozdravljeni in prisrčno vabljeni 

Renata 


