
L- lahka tura; Z - zahtevna tura; ZZ - zelo zahtevna tura;
LB - lahko brezpotje; LSP - lahka snežna pot; ZV - zahtevno 
visokogorje; ZZF - zelo zahtevna AT plezalna

JANUAR
Mengeška koča L ŠMP
Dragonja, Slap Supot L MK
Občni zbor L UO/VO

FEBRUAR
6.- 9. Planinski tabor - Planica L NU/VO

Golovec, Orle, Molnik L DD, RP
Sv. Gora, Škabrijel, Kekec L MK

MAREC
Debela peč L AS
Osolnik L DD
Okič, Plešivica, Samoborsko gorje L RS

APRIL
Bela peč, (Podbliška gora) L RS
Gradiško j., Limbarska g., Golčaj L ŠMP
V. Trebeljevo, Mali vrh, Obolno L RP

MAJ
23. Po medvedovih stopinjah L JB/RP
15. Izlet s  KPD Hej gremo naprej (Lj) L AS, IO

Spominski pohod (sreda) L VO
Matkov škaf LSP AS

JUNIJ
Olševa L DD

26. Izlet s  KPD Hej gremo naprej ZV IO, VO
Bohinjske gore s Tino L AS, TB
Premužićeva staza (2 dni) L ASc/MK

JULIJ
Stol s Trat ZZF RS
Laško (sreda) L DP/AS
Storžič Z AS/ŠMP
Letni tabor L, Z, ZZ NU/VO

AVGUST
Jalovec (2 dni) ZZ AS
Srednji vrh čez Hudičev Boršt L ŠMP, MK
Planjava čez Repov kot Z VO

SEPTEMBER
17. Izlet s  KPD HGN, visokogorje ZZ AS/IO

OVGN L NU,ASc
Stenar, Bov. Gamsovec (2 dni) ZZ RS

Oblaki so definirani kot množica zelo drobnih vodnih kapljic ali kristalov, ki lebdijo po zraku. V nižjih plasteh se popolnoma enak pojav imenuje megla. Oblaki nastanejo takrat, ko se 
vodna para zgosti na zelo majhnih delcih, in sicer zaradi ohlajanja zraka. Na nebu se oblaki nahajajo v treh plasteh. Glede na to ločimo visoke, srednje in nizke oblake ter oblake 

vertikalnega razvoja.
Med visoke oblake prištevamo ciruse, cirokumuluse ter 

cirostratuse.

Za ciruse je značil-
no, da so visoki 
in tanki oblaki, 
ki najpogosteje 
naznanjajo po-

slabšanje vreme-
na

Cirokumulusi 
v pogovoru jim 

pogosto rečemo 
kar male ovčice. 

Občutek ima-
mo, da je nebo 
prikrito s čip-

kastim vzorcem. 
Ravno tako kot 
prva vrsta so 

tudi ti oblaki zelo 
pogosti znanilci 

poslabšanja 
vremena.

Cirostratusi so 
visoki oblaki, ki jih 
sestavljajo ledeni 
kristali. Sonce in 
Luna se skoznje 
zelo dobro vidita. 
Za njih je značil-
no, da ob pojavu 

napovedujejo 
padavine, in sicer 
v naslednjih 12-ih 

urah.

Cirusi Cirokumulusi Cirostratusi

Med srednje oblake se prištevajo 
altokumuluse in altostratuse.

Altokumulusi so 
srednje visoki 
oblaki, - velike 
ovčke. Zanje je 
značilna bela ali 
siva ali belo-siva 
barva. Ponavadi 
so ti oblaki tako 
gosti, da lahko 
popolnoma za-

senčijo Sonce. So 
mešanica vode in 

ledu.

Altostratusi se 
najpogosteje 

označujejo kot 
modrikasta ali 
sivkasta delno 

prosojna koprena 
oblačnost. Zanje 
je značilno, da 

lahko nebo prekri-
jejo v celoti. Vse 
skupaj deluje kot 
dvignjena megla.

Altokumulusi Altostratusi

Med nizke oblake prištevamo nimbostratuse, stratuse in 
stratokumuluse.

Za nimbostratus 
je značilno, da 

je temna ali siva 
povsem sklenjena 
oblačna plast. Iz 
te vrste oblakov 
padajo neprekin-
jene padavine. V 
poletnem času se 

kažejo kot dež, 
pozimi pa sneg.

Za stratuse je 
značilno, da ležijo 

nizko ter pred-
stavljajo bre-

zoblično oblačno 
plast. So sivina, 
iz katere pa ne 
dežuje. Morda 
včasih iz njih 

samo rosi ali nar-
ahlo sneži. Loči-

mo med vodenimi 
in sneženimi, 

pogosto pa je to 
pravzaprav dvi-
gnjena megla.

Stratokumulus je 
nizek oblak, ki ga 
sestavlja voda. 
Je sive ali bele 
barve. Je kro-

glaste, valjaste ali 
grudaste oblike, 
ki so zaobljene. 
Ko so na vidiku, 
to pomeni, da se 

vreme najver-
jetneje ne bo 
poslabšalo.

Nimbostratus Stratusi Stratokumulusi

Oblake vertikalnega razvoja prišteva-
mo kumuluse in kumulonimbuse.

Kumulusi so 
majhni kopasti 
oblaki, ki naz-
nanjajo lepo 

vreme. Na nebu 
se najpogoste-
je pojavljajo v 

družbi drugih vrst 
oblakov. Če pa se 
na nebu ti oblaki 
pojavijo sami, to 
pomeni, da nas 
vsaj še nekaj ur 

čaka lepo vreme.

Kumulusi

Kumulonimbusi 
so označeni kot 
nevihtni oblaki. 

Njihov spodnji del 
je najpogosteje 
raven, gornji del 
pa razbrzdan in 
ima vlaknati vrh, 
So znanilci toče, 
nevihte pa tudi 
silnega viharja. 

Pojavljajo se pred-
vsem poleti, še 

posebej takrat, ko 
je ozračje izjemno 

razgreto.

Kumulonimbusi

Kakšno vreme napovedujejo oblaki?

https://www.kapsula.si/katere-vrste-oblakov-poznamo/



OKTOBER
Adam, Eva LB AS

9. Izlet s  KPD Hej gremo naprej (Mb) L IO, AS
Tamar, Grlo, Slem. Špica, Čr. vode Z RS

NOVEBMBER
Suhi vrh, Nanos L MK
Izlet v neznano L ŠMP/VO
Mirna gora (Kočevje) L RP

DECEMBER
Murovica, Cicelj L MK
Novoletna Ljubljana L VO

Obvestila o sredinih izletih za upokojence bodo objavljena 
na spletni strani društva.

Vodnik (-ca) Kategorija Telefon
Alenka Sakelšek (AS) 2. stopnja 041 231 977
Marjan Klančar (MK) 2. stopnja 041 990 371
Roman Semenič (RS) 2. stopnja 031 828 236
Špela Manfreda Prevec (ŠMP) 1. stopnja 031 347 994
Dušan Debevec (DD) A, B 031 228 633
Rafael Plut (RP) 1. stopnja * 051 300 336
Igor Oprešnik - HGN Mb. (IO) 2. stopnja 041 985 048
Tina Bijol (TB) 2. stopnja 031 591 375
* - pripravnik

KATEGORIJE VODNIKOV PZS:
1. stopnja Lahke kopne ture+snežne do gozdne meje
2. stopnja Zahtevne kopne in lahke snežne ture
A, B lahke in zahtevne kopne ture

NEKAJ SPLOŠNIH NAVODIL
Udeleženec:
• naj bo pravočasno na zbirnem mestu. Odpoved mora 

sporočiti pravočasno.
• naj bo primerno opremljen glede na težavnost ture, 

zahtevana oprema je objavljena v vabilu.
• je dolžan vodniku povedati svoje zdravstvene težave, 

glede na zahtevnost ture.
• se je dolžan ravnati po navodilih vodnika.
Vodnik:
• je dolžan odsloviti udeleženca, ki krši navodila za ture in ni 

dovolj psihično ali fizično pripravljen.
• ima pravico odpovedati ali spremeniti cilj izleta, v primeru 

premajhnega števila prijavljenih ali zaradi drugih okoliščin.

Včasih za organizacijo izletov poskrbijo tudi:
Organizator Telefon
Adrijana Scortegagna (ASc)* 031 650 023
Nadja Uršič (NU)* 041 993 189
Jaka Bartol (RTV) (JB) 041 565 000
Drago Podreberšek (DP) 041 882 422
Vodniki in upravni odbor društva (VO,UO)
* - varuhinja gorske narave

Tamar - Črne vode

Na Kislici

Plan izletov 2022

Greben Brezniških peči

Udeleženci izleta ravnamo odgovorno in v skladu s 
Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.

Planinsko društvo Iskra Ljubljana 
Stegne 21, 1000 Ljubljana 
http://www.pd-iskra-lj.si/,
e-mail: pdiskraljubljana@pzs.si


