
2022 
Načrt dela za leto 

Planinsko društvo 

Prevalje 



 

Planinski pohodi in 

Legenda: LZT—lahka zimska tura, ZZT—zahtevna zimska tura, LLT—lahka letna tura, ZLT—zahtevna letna tura, ZZLT—zelo zahtevna letna tura  

Januar: 
8. Uršlja gora, LZT (zimska kulturna srečanja, Štefan Keber) 
15. Košenjak, LZT (Primož Grešovnik)  

Februar:  
8. Volinjak, LZT (Primož Grešovnik) 
19. Zimski pohod na Peco, LZT (Veronika Viltužnik) 
26. Šisernikova pot, LZT (Veronika Viltužnik) 

Marec: 
19. Debela peč, LZT (Primož Grešovnik) 

April: 
23. Po Koroški planinski poti, LLT (Izidor Močilnik) 
27. Pogorevc, LLT (Primož Grešovnik) 

Maj: 
28. Ovčji vrh, LLT (Katja Oder) 

Junij: 
4. Mlinarska pot, LLT (Veronika Viltužnik) 
18. Košutica, LLT (Miran Trop) 

Julij: 
23. Ojstrica, ZZLT (Izidor Močilnik) 
30. Veliki vrh – Košuta, ZLT (Katja Oder) 

Avgust: 
6. Begunjščica, ZLT (Primož Grešovnik) 
21.-23. Triglav, ZZLT (Izidor Močilnik) 

September: 
3. Uršlja gora, LLT (srečanje Prevaljčanov – Štefan Keber) 

Oktober: 
1. Srečanje Koroških planincev, LLT (Stanko Robin) 
15. Po Koroški planinski poti, LLT (Izidor Močilnik) 



 

ture PD Prevalje 2022 

Telefonske številke vodnikov 
Veronika Viltužnik  (načelnica vodniškega odseka) 82 22 745 041 278 697 

Miran Trop  82 35 034 041 594 130 
Izidor Močilnik   041 559 567 

Primož Grešovnik   041 598 773 

Katja Oder   031 664 464 
 

Izvedba društvenih tur in pohodov: 
• Naloga vodnika PZS je, da udeleženca, ki za razpisano turo ali pohod ni dovolj psiho-

fizično pripravljen, oziroma nima predpisane ustrezne in za turo zahtevane opreme, 
na to opozori, oziroma ga izloči iz organizirane skupine! 

• Vodnik PZS lahko po lastni presoji in/ali zaradi varnosti udeležencev spremeni pot, 
odpove turo ali pohod, ki že poteka, prekine! 

• Ture in pohodi se bodo izvajali v skladi z ukrepi za zajezitev pandemije in priporočili 
NIJZ. Če prevozi s kombiji ali minibusi zaradi ukrepov ne bodo mogoči, se bodo za 
prevoz na pohod uporabljali osebni avtomobili! 

• Večdnevni pohodi se bodo izvedli samo v primeru, če bodo ukrepi to dopuščali! 
• Člani PD Prevalje se lahko na pohode prijavijo na podlagi programa že pred razpi-

som na oglasni deski ali spletni strani! 

November: 
5. Po Koroški planinski poti, LLT (Izidor Močilnik) 

December: 
17. Čez goro k očetu, LZT (Izidor Močilnik) 

Januar 2023: 
7. Uršlja gora, LZT (zimska kulturna srečanja, Štefan Keber 



Mladi planinci OŠ Prevalje in  
Mentorici planinskega krožka na OŠ Prevalje: 
 Lara Fajmut (051 369 005, larafajmut@gmail.com)  
 Sonja Grnjak (040 858 358, sonja.grnjak@gmail.com) 
 
PLANINSKI POHODI: 
• Šteharski vrh, 
• Ribniška koča, 
• S Prevalj na Volinjak (Kajžarjev, Riflov in Pristov vrh), 
• Košenjak, 
• Brinjeva gora z ravenške strani, 
• jesenski planinski pohod s kostanjevim piknikom Lovska koča Jamnica, 
• Uršlja gora, 
• predpraznični nočni pohod s svetilkami v neznano. 
 
VEČDNEVNE DEJAVNOSTI V NARAVI: 
• 15. planinski tabor POKLJUKA (junij 2022) 
Večdnevne dejavnosti v naravi organiziramo za učence od 3. razreda dalje.  
Zaradi različnih okoliščin se lahko število planinskih pohodov med šolskim letom spre-
meni.  

Koča na Uršlji gori 
Planinsko društvo Prevalje, ki je leta 2019 praznovalo 100-letnico, že dolga leta oskrbuje in 
vzdržuje planinski dom na Uršlji gori.  

Skupaj z najemnico koče ga. Sonjo Podbregar si bomo še naprej prizadevali za kakovostno po-
nudbo storitev na naši koči, zato imamo pripravljenih nekaj projektov za izboljšanje standarda 
na koči.  

V letu 2022 nas na Uršlji gori čaka obnova starega dela koče—zamenjava strešne kritine in oken, 
obnova instalacij in nova fasada.  

Mobitel v koči na Uršlji gori: 051 612 586 



Mentorici planinskega krožka v vrtcu: 
 Gordana Rednak, Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje, 
 Saša Pupavac, Vrtec Leše 
 
PLANINSKI POHODI: 
• 2 x mesečno »Planinske urice« — pohodi po bližnji okolici, 
• pomladanski pohod s starši na Dukles, 
 
VEČDNEVNE DEJAVNOSTI V NARAVI: 
• planinski tabor na Kopah v juniju. 

vrtca Krojaček Hlaček Prevalje 

Vodniki PD Prevalje in mladi planinci ter planinke 

Vodniki planinskega društva Prevalje, poleg vodenja pohodov in tur za odrasle, sodelu-
jemo tudi pri vzgoji mladih planincev. 
 
Z mentoricami v Vrtcu Krojaček Hlaček na Prevaljah, vrtcu Leše in na osnovni šoli Fra-
nja Goloba na Prevaljah skrbimo, da se otroci že v mladih letih seznanijo s pohodniš-
tvom. 
 
Mladi planinci in planinke: 
• se seznanijo s primerno planinsko opremo; 
• se navajano na pravilno uživanje tekočin (vode) in hrane; 
• spoznajo pravila pohodništva in obnašanja v naravi; 
• opazujejo, spoznavajo rastline in živali; 
• se navajajo na ohranjanje narave; 
• se navajajo na pravilno hojo; 
• se navajajo na premagovanje naporov; 
• krepijo prijateljstvo. 



Telefonske številke članov UO in strokovnih sodelavcev 

Stanko Robin predsednik društva  041 505 033  

Izidor Močilnik podpredsednik društva  041 559 567 

Miran Trop podpredsednik in gospodar koče 82 35 034 041 594 130 

Branko Oder hišnik koče  051 672 667 

Andrej Rebol  voznik, načelnik markacistov 82 32 094 031 281 322 

Veronika Viltužnik  načelnica vodniškega odseka 82 22 745 041 278 697 

Lara Fajmut mladinski odsek  051 369 005 

Sonja Grnjak mladinski odsek  040 858 358 

Štefan Keber kultura 82 31 670 031 815 103 

Primož Grešovnik članstvo in spletna stran  041 598 773 

 

Jože Topolovec  praporščak 82 33 234 031 897 301 

Društvena pisarna 

Društvena pisarna  je (skupaj s TIC Občine Prevalje) na Trgu 54 (zraven bivše 
cvetličarne Pori) odprta po urniku, ki je na vratih pisarne. 

V pisarni lahko v času uradnih ur poravnate članarino za tekoče leto in se prija-
vite na pohode in ture, ki jih organizira naše društvo. 

V društveni pisarni so na voljo vse turistične informacije, planinci imamo na vo-
ljo telefon in internet. Člani PD si lahko v pisarni ogledajo planinsko literaturo iz 
naše knjižnice. 

Telefon v društveni pisarni: 02 82 32 285 

E-mail: pd.prevalje@t-1.si 

Spletna stran: www.pdprevalje.si 


