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Lubnik
**

IV+

75

Področje:

Škofjeloško in polhograjsko hribovje

Območje:

v sprva zmernem, na koncu pa brutalno zahtevnem vzponu na vrh strmega
hriba nad Škofjo Loko

Izhodišce:

Škofja Loka (most čez Soro) (320 m n.v.)

Karte:

Škofjeloško in Cerkljansko hribovje 1: 50 000; Atlas Slovenije 105

Dolžina (km):

26

Višinska razlika (m): 705
Čas vožnje:

2:15

Nošenje kolesa:

mestoma zadnjih 100 višinskih metrov na poti do planinskega doma

Zahtevnost vzpona:

do odcepa kolovoza za Lubnik nad gostilno Nace V 2 in V 3; do konca
kolovoza na n.v. 890 m V 5; naprej do doma V 6 z mestom V 7

Zahtevnost spusta:

od doma do začetka kolovoza S 5 z mesti S 6; od tod do Tomaža nad
Praprotnim S 3 z odsekom S 4; naprej S 2

Zahtevnost skupaj:

IV+

Značilnosti:

kratka, a v zgornjem delu tako fizično kot tehnično izjemno zahtevna tura
(dobrih 200 višinskih metrov vzpon ves čas V 5, V 6 in V 7).

Najnižja točka:

349 m n.v.

Najvišja točka:

1021 m n.v.

Višinski diagram:

Lubnik
OPIS
▲Od parkirišča za avtobuse, ki je pri mostu (320 mn.v.↑ [1]) čez Soro v Škofji Loki, se
peljemo po glavni cesti v smeri Žirov in Poljanske doline. Prečkamo reko in kolesarimo
skozi mesto. Nadaljujemo po cesti do zaselka Podpulferca (395 m n. v. → [2]), kjer
gremo desno, v smeri kažipota za Lubnik in Gabrovo. Peljemo se po kratkem klancu,
potem pa naprej po ravni asfaltni cesti, ki gre ob potoku Zaplotnica. Po dobrem
kilometru je ovinek (400 m n. v.) prve serpentine. Od tod se vzpon nekoliko ustrmi.
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Kolesarimo mimo manjšega kamnoloma na levi in naprej, delno po ravnem, delno v
zelo položnem vzponu, vse do ovinka (455 m n. v. ←← [3]) druge serpentine. Naprej se
peljemo v precej enakomernem vzponu do asfaltnega odcepa na levi (Ta gre navzdol k
hišam.). Nadaljujemo do odcepa (590 m n.v. ↑ [4]), kjer gremo naravnost. Z asfalta se
zapeljemo na makadamsko cesto (Odcep, ki gre ostro desno, pelje v vas Gabrovo.). Od
tod kolesarimo v zmernem vzponu po slabi, mestoma že do kamnite podlage sprani
gozdni cesti, ki pelje skozi gozd. Po dobrih 500 m se zapeljemo na čistino in v ovinek
(620 m n. v.) tretje serpentine, kjer je znamenje. Naprej se vozimo v enakomernem,
razmeroma položnem vzponu, ki nas privede do ovinka (645 m n. v.) četrte serpentine.
Tu je spet kratek asfaltni odsek. Po njem prikolesarimo v Breznico pod Lubnikom (693
m n. v.). Sto metrov za vasjo je križišče (695 mn.v.↑ [5]). Na njem gremo naravnost in
naprej po makadamu (Odcep gozdne ceste, ki zavije levo in navzdol, je na kartah
vrisan kot kolovoz.). V nekaj manj enakomernem vzponu se pripeljemo do asfalta pri
gostilni Nace in kmetiji Suša. Mimo zadnje nadaljujemo do odcepa markiranega
kolovoza (785 m n. v. → [6]; ga ni na kartah!), kjer zavijemo desno v smeri oznake za
Lubnik. Prikolesarimo na travnato sedlo, kjer je razcep (800 m n. v. → [7]). Tu zavijemo
po kolovozu, ki gre poševno desno in navzgor v gozd (Odcep, ki zavije ostro levo in po
ravnem, pelje h kmetiji Zalubnikar, tisti, ki gre naravnost, pa se slepo konča.).
Nadaljujemo precej strm vzpon (do V 5) po kolovozu z dobro podlago. Peljemo se pod
tovorno žičnico in naprej na sedelce (850 m n. v. ← [8]), kjer je razcep planinskih poti.
Od tod se za hip spustimo navzdol in nadaljujemo po ozkem, strmem in markiranem
kolovozu, po katerem pridemo na naslednjo izravnavo. Tu zavijemo po desnem,
markiranem odcepu (Tisti, ki gre naravnost in strmo poševno v levo, ni pravi.). Kmalu
je vse ožjega kolovoza konec. Zavijemo ostro levo in naprej po markirani poti po izjemno strmem, za vožnjo prekamnitem odseku. Nekaj metrov moramo peš, potem pa spet
“zagrizemo” v zelo zahteven klanec (V 6), ki nas pripelje do naslednjega ostrega
levega ovinka. Tu moramo vzeti zalet za prehod čez naslednji kratek, a skrajno strm in
kamnit odsek, ki je prevozen le vsuhem (mesto V 7). Sledi še vedno zelo zahteven, a
nekoliko položnejši klanec (V 6). Kmalu pridemo na naslednjo izravnavo. Od tod
moramo spet poševno v strmino pod grebenom. Na tem odseku je vožnja zaradi vse
bolj kamnitega terena izjemno težavna (V 6). Kmalu sledi neprevozen klanec, kjer
moramo nekaj minut peš. Zadnji del do vrha in planinskega doma B. Ziherla (1025 m
n. v. ↓ [9]) je le delno prevozen (Mestoma gremo peš.).
▼Spust do že prevoženega križišča na travnatem sedlu (800 mn.v.↑ [7]) poteka po
smeri vzpona (S 5 z nekaj mesti S 6). Tu zavijemo po desnem kolovozu, po katerem
pridemo do naslednjega križišča (795 m n. v. → [10]), ki je nekaj metrov naprej. Na
njem gremo še enkrat desno, v smeri proti kmetiji Zalubnikar (Levi odcep je gozdna
cesta, ki zavije nazaj na cesto pri Suši.). V položnem spustu se pripeljemo do kmetije.
Na razcepu (780 m n. v. ← [11]) zavijemo po levem kolovozu, ki je markiran.
▲Kolesarimo mimo zadnje hiše in nadaljujemo rahel vzpon. Na prevalu je razcep
kolovozov.
▼Zavijemo po desnem, ki gre navzdol in je markiran. Malo naprej je naslednji razcep
(Tega ni na kartah!). Spet gremo po desnem, markiranem kraku, ki se prevesi strmo
navzdol (Boljzvožen odcep, ki zavije levo, ni pravi!). V strmem spustu po na novo
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razritem in razširjenem kolovozu se pripeljemo na kratko izravnavo. Malo naprej zavije
markirana pot desno in v gozd, kolovoz pa levo. Spust je možen po obeh. Težji gre
naravnost naprej po poti, potem pa po zapuščenem in zaraščenem kolovozu, nekakšni
ozki grapi, ki pripelje do stika z makadamsko cesto pri Tomažu. Levi pelje naprej po
kolovozu do razcepa na n.v. 680 m, kjer moramo desno (Levi krak gre proti
Rantovšem.). V spustu se pripeljemo na že omenjeno makadamsko cesto (660 m n. v. →
[12]) pri Tomažu. Od tod nadaljujemo naravnost in naprej v vas Tomaž nad
Praprotnim. Pod cerkvico (640 m n. v. →[13]) pridemo na asfalt, nadaljujemo med
hišami, potem pa se v razmeroma strmem in hitrem spustu po nekaj serpentinah
pripeljemo v dolino in vas Praprotno (400 m n. v.). Tu zavijemo na križišču (400 m n. v.
→ [14]) desno in se vozimo do stika (400 m n. v. → [15]) s cesto Železniki – Škofja Loka.
Zavijemo desno in kolesarimo nekaj kilometrov nazaj na izhodišče – na most v Škofji
Loki.
KOMENTAR
To je po dolžini in času kratka tura, ki pa je ne smemo podcenjevati. Priporočam, da jo
izvedemo med tednom, saj je Lubnik zelo obiskan hrib. Vzpon po poti na vrh je izjemno
zahteven in izleta v leto težji, saj voda pot neusmiljeno najeda in uničuje. Najlepši in
najbolj razgleden del poti pa je področje okoli Sv. Tomaža.
KOLESARSKI SERVIS
Škofja Loka, Velo šport Modic, Kidričeva 26, tel. 064 634 805
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