
PLANINA NAD VRHNIKO (733 m)                18.02.2023 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 18.februarja 2023 ob 7.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Igor Sladič – vodnik PZS         
       

POTEK TURE:  Novo mesto – Vrhnika – Star Maln (386 m) – Koča na Planini nad Vrhniko 

(733 m) – Zaplana – Novo mesto 

 

Planina nad Vrhniko je za domačine nekaj takega, kot za Ljubljančane Šmarna gora. Visoka 
je 733 m, na njo pa vodi kar nekaj poti iz različnih smeri. Poleti so poti v prijetni senci, pozimi 
pa so dobro shojene. Zaradi bližine je priljubljena izletniška točka, ki privablja mnogo 
ljubiteljev narave in drugih, ki si nabirajo kondicijo za zahtevnejše ture. Na vrhu se poleg nove 
planinske koče nahaja lesen razgledni stolp. 

 
TURA: Z avtobusom se bo zapeljali mimo Vrhnike do Starega Malna, kjer bomo parkirali. S 

parkirišča nadaljujemo peš po zložni makadamski cesti in mimo mlinskega kolesa do Koče v 

Starem Malnu. Od koče nadaljujemo v smeri Lintverna in Planine še kratek čas po cesti, nato 

pa se ta spremeni v lepo urejeno pešpot, ki se nadaljuje ob potoku Bele. Pot nato preko 

manjšega mostička preči Belo ter se prične zmerno vzpenjati. Vzpon nadaljujemo po desnem 

bregu potoka. Pot se nato vrne na desno stran potoka, kjer nas v nekaj minutah prečnega 

vzpona pripelje do Lintverna (izvir Bele). Pri Lintvernu pot zavije ostro v desno ter nas po 

krajšem vzponu pripelje do manjše razgledne točke, kjer tudi stopimo na neizrazit z gozdom 

poraščen greben. Vzpon nekaj časa nadaljujemo po omenjenem grebenčku, nato pa prečimo 

dva zaporedna kolovoza. V obeh primerih nadaljujemo v smeri Planine, po poti, ki se višje 

nekajkrat kar precej strmo vzpne. Višje se pot rahlo položi in nas v nekaj minutah nadaljnje 

hoje pripelje do Koče na planini nad Vrhniko, ob katerem se nahaja dobrih 20 m visok 



razgledni stolp. Po daljšem postanku v koči bomo nato sestopili v Zaplano, kjer nas bo čakal 

avtobus. Povratek V Novo mesto načrtujemo do 17. ure. 

                           
 

                                                                                                                                           

 
 

   

www.pd-pohodnik.si 

 

SKUPAJ HOJE: 3 ure 
ZAHTEVNOST: lahka markirana pot  
VREDNOST TURE: 13 točk 
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika, možnost v koči ! 
CENA: 15 EUR  
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: do 16. februarja 2023: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
 
Članarino PZS za leto 2023 lahko poravnate vsak 
ponedeljek, od 17.-18.ure v pisarni Društva za  
srce in ožilje, Glavni trg 10. 


