DOM NA LUBNIKU (1025 m), tel.: 04/51 20 501
Dom stoji na vrhu Lubnika, naravnega ozadja Škofje Loke. Oskrbuje ga
Planinsko društvo Škofja Loka. Odprt je od začetka marca do konca novoletnih
praznikov. V januarju in februarju je ob sobotah, nedeljah in praznikih odprta
lubnikarska soba. Ob ponedeljkih je dom zaprt.
Dostopi: iz Škofje Loke čez Gabrovo 2 uri, skozi Vincarje po grebenih 2 uri, iz
Breznice 40 minut, s Praprotnega čez Sv Tomaža 2 uri. Poti na Lubnik so
primerne za vse in ob vsakem letnem času.

KOČA NA BLEGOŠU (1391 m), tel.: 051/614 587
Na grebenu med Poljansko in Selško dolino je pod 1562 m visokim vrhom
Blegoša koča, ki jo oskrbuje Planinsko društvo Škofja Loka. Stalno je odprta
od 1. maja do konca oktobra. Od novembra do aprila je koča odprta ob sobotah,
nedeljah in praznikih. V ponedeljek je koča zaprta.
Dostopi: Z osebnimi avtomobili iz vseh smeri do Črnega kala. Z avtobusom iz
Škofje Loke v Poljane in Javorje, od tu 3 ure, iz Hotavelj 3 ure, iz Potoka 2 uri, iz
Leskovice 1,5 ure. Od koče na vrh Blegoša se boste povzpeli v 30 min. Poti so
dobro označene, primerne za vse, posebno za družine.
PISARNA PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA, Kapucinski trg 13,
tel.: 04/51 20 667, GSM 051 332 777, je odprta vsak dan od 7. do 13. ure, v
ponedeljkih in sredah 16. do 18. ure. Na PD se lahko včlanite, dobite
informacije, se prijavite na izlete, dobite zemljevide, vodnike, planinsko opremo
(v izposoji), transverzalne knjižice in še kaj.
e-pošta: info@pd-skofjaloka.com
spletna stran PD: www.pd-skofjaloka.com
REŠEVANJE V GORAH
Če se vam je na planinski poti zgodila nesreča in ste sami nemočni, pokličite
Center za obveščanje 112.
IZLETNIŠKA KARTA - Škofjeloško in Cerkljansko hribovje vam bo vodnik, da
ste na pravi poti do izbranega cilja.
LOŠKA PLANINSKA POT – za vsak letni čas, za vse planince, po škofjeloškem
hribovju. Dnevnik dobite v pisarni društva, v koči na Lubniku in Blegošu, v
Turističnem društvu in LTO Blegoš.

Ture in izleti 2009
10. - 11. januar: 30. SPOMINSKI POHOD “PO POTI
CANKARJEVEGA BATALJONA »PASJA RAVAN – DRAŽGOŠE«
- izhodišče je kmetija pri Koširju na Pasji ravni, po gozdnih
poteh in brezpotju v Zminec, naprej do Breznice pod
Lubnikom (počitek), spust v Praprotno, nadaljevanje skozi
Ševlje in Zabrekve (počitek) v Dražgoše
- primeren je za planince z dobro kondicijo
- pohod traja 10 - 12 ur, ponoči in v zimskih razmerah
Vodniki: vodniški odsek in člani odbora PD Škofja Loka
11. januar: POHOD ŠKOFJA LOKA - DRAŽGOŠE
- spominski pohod na dražgoške prireditve iz Škofje Loke
- zborno mesto na avtobusni postaji v Škofji Loki, odhod ob 6.
uri
- čez Križno Goro, Čepulje in Mohor v Dražgoše
- pohod traja 5 ur in je primeren za planince z dobro telesno
pripravljenostjo
Vodnika: Lojze Homan, Roman Jelenc
24. januar: DOVŠKA BABA (1891 m)
- mejni, razgleden vrh v Karavankah
- izhodišče: v zaselku Dovje
- lahka zimska tura, primerna za vse planince, ki znajo
uporabljati zimsko opremo
- čas hoje: 6 ur
Vodnika: Leon Bedrač, Matjaž Peternelj
januar: PRIKAZ VARNE HOJE V SNEŽNIH RAZMERAH
- z uporabo derez, cepina, vrvi, oponk …
- vabljeni vsi, ki želijo tudi pozimi uživati lepote hribov in gora
- KJE? kjer bodo ugodne snežne razmere
- KDO? planinski vodniki PD Škofja Loka
- KDAJ? datum bo določen glede na vreme
7. februar: MIRNA PEČ – VRHTREBNJE (535 m)
- 10. Zimski pohod iz Mirne peči na izvir Temenice, Sv. Ano,
Ponikve, Trebni vrh – Vrhtrebnje – 15. Vzporednik
- povratek: Dom na Vrhtrebnjem (540 m) - Trebnje
- lahka zimska tura, primerna za vse
- čas hoje: 4 - 5 ur
Vodnika: Slavica Laznik, Jože Stanonik

21. februar: TOLSTI VRH (1715 m)
- levi sosed mogočnega Storžiča z razgledom od Ljubljane do
Bleda
- izhodišče: vas Gozd
- povratek: preko Kriške gore s postankom v koči
- lahka zimska tura, potrebna je zimska oprema
- čas hoje: 5 ur
Vodnika: Leon Bedrač, Slavica Laznik
1. marec: ČEZ BLEGOŠ (1562 m) NA LUBNIK (1025 m)
- 13. zimski rekreacijski pohod
- izhodišče: šola v Leskovici, mimo zavetišča GS na Jelencih do
koče na Blegošu (počitek), nato na vrh Blegoša. Sestop na Črni
kal, mimo Podvrha, Četene ravni (počitek), nadaljevanje do
Lubnika, kjer je zaključek pohoda
- zahtevna tura, primerna za dobro telesno pripravljene
pohodnike z zimsko opremo
- čas hoje: 7 - 8 ur
Vodniki: vodniški odsek PD Škofja Loka
14. marec: PREDNJE ROBIČE (1941 m)
- lep vrh v samem središču vršiškega visokogorja
- izhodišče: pri Erjavčevi koči (1525 m)
- tura je zahtevna, odvisno od snežnih razmer
- čas hoje: 4 - 5 ur
Vodnika: Iztok Kužel, Iris Todorovič
4. april: SLAPOVI VOLARJE
- po podkrnskih vzpetinah, planinah in zaselkih
- izhodišče: Sv. Bric v Volarjih, ob Mrzlem potoku, mimo
Dvojnega slapu, vasi Krn do Planine Kuhinja in Vrsnega do
vasi Selišče
- tura tehnično ni zahtevna, primerna je za vse, ki zmorejo daljšo
hojo
- čas hoje: 8 – 9 ur
Vodnika: Matjaž Peternelj, Franjo Koprek
19. april: KUCELJ (1237 m) – ČAVN (1242 m)
- razgledni vrh na robu Trnovskega gozda
- izhodišče: Vrtovin (200 m)
- povratek: Koča Antona Bavčerja na Čavnu – Predmeja, po želji
še vzpon na Mali Golak
- lažja tura, primerna za vse planince, ki jim strmi vzpon ne dela
težav
- čas hoje: 6 – 7 ur
Vodnika: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek

26. april: PO KRPANOVI POTI – 21 km
- izhodišče: v Novi vasi mimo Bloškega jezera na Zavrh, mimo
gradu Pajkovo, Svete Trojice, Bloščice do Nove vasi
- Krpanova pot je primerna za vse starosti
- čas hoje: 5 ur
Vodnika: Alojzij Bašelj, Nežka Trampuš
2. maj: SMOKUŠKI VRH (1122 m)
- izhodišče: Žirovnica (550 m) in čez Gosjak
- grebenska pot, ne preveč zahtevna, primerna za vse, z lepim
pogledom na gorenjsko dolino in Bled
- čas hoje: 4 – 5 ur
Vodnika: Lojze Homan, Slavica Laznik
10. maj: 33. SPOMINSKI POHOD NA BLEGOŠ (1562 m)
- tradicionalni pohod na izredno razgleden vrh med Poljansko
in Selško dolino
- dostopi iz smeri Škofja Loka - Poljane - Javorje - Žetina - Črni
kal - Potok
- lahka tura, primerna za vse planince in občane
- 1 - 3 ure vzpona, odvisno od izhodišča
Vodniki: vodniški odsek PD Škofja Loka
16. maj: BIJELE STJENE (1335 m) – HRVAŠKA
24. maj: SREDNJI VRH (1853 m) –
MALI GRINTOVEC (1813 m)
- zanimiva vrhova v Storžičevi skupini
- izhodišče: dolina Kokre (500 m), na Dom Čemšenik (835 m),
Javorjev vrh (1434 m), Cjanovca (1820 m)
- povratek: Mačensko sedlo, Bašeljski vrh (1744 m), Dom na
Kališču (1534 m), Hudičev boršt (1328 m), Mače
- zahtevna tura, primerna za planince z dobro kondicijo
- čas hoje: 8 – 9 ur
Vodnika: Ivanka Dolenc, Roman Jelenc
29. maj: VARNA HOJA V GORAH
- pred glavno sezono vzponov na najvišje vrhove je primerno
obnoviti znanje za hojo v visokogorju
- prikaz varne hoje in varovanja bodo opravili planinski vodniki
PD Škofja Loka
- KJE? v stenah plezalnega vrtca, ali …
7. junij: IZLET PLANINSKIH VODNIKOV PD ŠKOFJA LOKA
- KAM? bo določeno na skupnem sestanku

14. junij: KALŠKI GREBEN (2224 m) –
KALŠKA GORA (2047 m)
- razgleden greben, ki se nadaljuje južno od Grintovcev proti
Krvavcu
- izhodišče: dom v Kamniški Bistrici, mimo Žagane peči po
nemarkirani poti na Kalški greben
- vračanje čez Kalško goro na Kokrsko sedlo in na izhodišče
- tura je zahtevna s krajšim plezalnim prehodom
- čas hoje: 8 – 9 ur
Vodnika: Roman Jelenc, Lojze Homan
25. – 26. junij: ČEZ POHORJE – PO SLOVENSKI
TRANSVERZALI
- Mnogi planinci želijo prehoditi slovensko planinsko
transverzalo. Prva etapa bo prečkanje Pohorja.
- izhodišče: pohorska vzpenjača – mimo Mariborske (1068 m)
in Ruške koče (1266 m), Klopnega vrha (1280 m), Ribniške
koče (1507 m), pod Veliko kopo (1371 m) na Kremžarjev vrh
(1102 m) in sestop v Slovenj Gradec
- prečenje tehnično ni zahtevno, je pa dolgo
- čas hoje: 8 – 10 ur vsak dan
Vodnika: Jože Stanonik, Nežka Trampuš
25. junij: UKANC – PRŠIVEC (1761 m)
- najjužnejša vzpetina fužinske planote
- izhodišče: Ukanc pri hotelu Zlatorog, proti vrhu po južnem
pobočju
- sestop: mimo planine Viševnik čez Komarčo do hotela Zlatorog
- tura je primerna za planince vajene hoje po brezpotju
- zahtevna neoznačena pot
- čas hoje: 9 – 10 ur
Vodnika: Iztok Kužel, Iris Todorovič
4. julij: SREČANJE GORENJSKIH PLANINCEV
- V letu 2009 bo na Krvavcu srečanje gorenjskih planincev ob
110 letnici PD Kranj. Srečanje bo popestreno s krajšo turo v
bližini prireditvenega prostora.
- lahka tura, primerna za vse udeležence
- čas hoje: 2 – 3 ure
Vodniki: vodniški odsek
11. julij: VIŠ II. del – ITALIJA
23. – 25. julij: DOLOMITI – CIVETTA – ITALIJA

1. avgust: ŠKRLATICA
- drugi najvišji vrh v Sloveniji
- izhodišče: Aljažev dom v Vratih (1015 m), pod bivakom IV.,
čez Strme police na vrh
- sestop: pod Roglico, na Stenarska vratca in po Sovatni na
izhodišče
- vzpon in sestop sta zelo zahtevna
- čas hoje: 10 – 11 ur
Vodnika: Iztok Kužel, Alojzij Bašelj
15. – 21. avgust: V BOSANSKE GORE – BIH
29. – 30. avgust: VISOKI DACHSTEIN – AVSTRIJA
5. september : OJSTRICA (2349 m)
- izhodišče: Planina Ravne (1500 m), čez Prag (1870 m) na
Moličko planino (1775 m), od tu po »Slovenski« Kocbekovi poti
na vrh Ojstrice
- sestop: do Kocbekovega doma na planini Korošica (1808 m),
čez Sedelce na Planino Ravne (1500 m)
- tura je zelo zahtevna; po času hoje in brezpotju
- čas hoje: 9 – 10 ur
Vodnika: Franjo Koprek, Ivanka Dolenc
12. september: POLSKE DEVICE
- greben nad Robanovim kotom od Križevnika do Velikega vrha,
z najvišjim vrhom Velika Zelenica
- izhodišče: Planina Ravne proti Krofički in Velikem vrhu (2110
m), čez Veliko Zelenico (2114 m), Moličko peč (2028 m),
Križevnik (1909 m) in sestop na izhodišče
- zahtevna tura po brezpotju, primerna za uhojene planince
- čas hoje: 7 – 8 ur
Vodnika: Slavica Laznik, Nežka Trampuš
27. september: POŽAR (1543 m) – ČRNA GORA (1378 m)
- Greben Črna gora ločuje dolino Vrata in dolino Kot. Z vrhov
Požar, Langarjeva glava, Črna gora, Pri Turnih, … je lep
razgled.
- izhodišče: v Lengarjevem rovtu v dolini Kot, po uhojeni lovski
stezi na greben in po grebenu naprej proti vzhodu do
Kosmačevega prevala.
- tura je nezahtevna, primerna za vse planince
- čas hoje: 6 ur
Vodnika: Roman Jelenc, Ivanka Dolenc

10. oktober: VRH NAD PESKI (2176 m) –
VELIKI ŠMOHOR (1944 m) – MALI ŠMOHOR (1939 m)
- vrhovi v Krnskem območju z vidnimi posledicami borb iz 1.
svetovne vojne
- izhodišče: v Lepeni, v smeri Krnskega jezera
- nezahtevna označena pot, pri povratku zahtevno brezpotje
- primerno za vzdržljive planince z dobro kondicijo
- čas hoje: 8 – 9 ur
Vodnika: Matjaž Peternelj, Iris Todorovič
17. oktober: HUDI VRŠIČ (2344 m)
- vrh v Kaninskem pogorju
- izhodišče: postaja B Kaninske žičnice, po mulatierah in
brezpotjih na Jelenk (2050 m), Vratni vrh (1996 m) in
Bandiero na Kaninski greben
- povratek v dolino Krnice
- zahtevna tura, za planince z dobro kondicijo
- čas hoje: 8 ur
Vodnika: Lojze Homan, Alojzij Bašelj
25. oktober: MENGORE (510 m) – MRZLI VRH
- skozi muzej na prostem, po mirnih in neokrnjenih vzpetinah
Mengore, mimo številnih ohranjenih ostalin prve avstroogrske obrambne črte
- izhodišče: vas Volče, po obrambni liniji do cerkvice Sv. Marije
- pot je prijetna, lahka s polno zanimivostmi
- čas hoje: 3 – 6 ur – odločitev po vremenu
Vodnika: Iris Todorovič, Slavica Laznik
7. november: V NEZNANO
- tura bo lahka in polna zanimivosti – za prijetno druženje
Vodnika: Slavica Laznik, Iris Todorovič
22. november: MIRNA GORA (1047 m)
- izhodišče: vas Vrčice (490 m), skozi vasico Blatnik, zapuščeno
kočevarsko vas Škrilj na vrh Mirne gore (1047 m)
- sestop: v kočevarsko vas Škrilj, skozi Gače (955 m) in Komarno
vas v Bazo 20
- tura je lahka, primerna za vse planince
- čas hoje: 6 ur
Vodnika: Franjo Koprek, Alojzij Bašelj

5. december: PO LOŠKI PLANINSKI POTI
- V pozno jesenskem, zimskem in zgodnjem spomladanskem
času bo vodniški odsek povabil na Loško planinsko pot, ki je
bila odprta ob 1000 letnici Loke. Posamezne odseke bomo
določali sproti tako, da se bodo primerno lahko nadaljevali.
Vodniki: določal jih bo vodniški odsek
12. december: NA KOLINE V LOŠKE HRIBE
- na eno od kmetij v Škofjeloških hribih, za dobro razpoloženje
ob koncu leta in prijetno rekreacijo
- čas hoje: do 4 ure
Vodnika: Jože Stanonik, Matjaž Peternelj

KOLESARJENJE:
- v prostih terminih ali po dogovoru v juniju, juliju in septembru
- kolesarske ture bodo določili vodniki in bodo posebej
objavljene

Izleti v tujino
16. maj: BIJELE STJENE (1335 m) –
GORSKI KOTAR (HRVAŠKA)
- Bele in Samarske stene štejejo kot edinstven geomorfološki
fenomen Krasa
- izhodišče: Tuk – planota Matić poljana – Velika vrata – Veliki
vrh – Planinski dom na Bijelih stjenah
- izlet bo izveden v sodelovanju z vodniki PD Črnomelj
- zahtevnost: zahtevna markirana pot
- čas hoje: 6 – 7 ur
Vodnika: Alojzij Bašelj, Iris Todorovič
11. julij: VIŠ II. del POT ANITA GOITAN
prečenje gora Divja Koza, gamsova Mati, Viš, Koštrunove Špice
- pot poteka v enkratnem okolju visokih, strmih sten, ob
razkošnih vrtoglavih razgledih na okolico, zato je ena
najprivlačnejših poti v Zahodnih Julijcih
- izhodišče: vasica Rabelj
- sestop: koča Brazza na planini Pecol
- zelo zahtevna tura, odlično zavarovana in mestoma zelo
izpostavljena
- čas hoje: 8 – 10 ur
Vodniki: Iztok Kužel, Iris Todorovič, Matjaž Peternelj

23. – 25. julij: DOLOMITI – CIVETTA (3220 m)
- Civetta, princesa Dolomitov je gora, ki ima skoraj navpično
1000 m steno, čez katero potekajo najbolj drzne alpinistične
smeri
- izhodišče je prelaz Staulanza (1766 m), od koder nadaljujemo
do koče Coldai (2132 m)
- tura bo razdeljena po zahtevnosti na težjo in lahko
- na feratah za izurjene in vzdržljive planince, ki zmorejo dolge
plezalne smeri
Vodnik: Iris Todorovič – poseben program
15. – 21. avgust: V BOSANSKE GORE
- Nadaljujemo s tradicijo enotedenskih obiskov tujih gora. Topot
bodo to gore Bosne in Hercegovine.
- težavnost: nekaj težjih vzponov, sicer pa lažji, ki bodo primerni
za vse
- izdelan bo poseben program
Vodnik: Jože Stanonik – poseben program
29. – 30. avgust: VISOKI DACHSTEIN (2995 m)
- Domačini ji pravijo »ČAROBNA GORA« in ima vse lastnosti , ki
goro naredijo privlačno (visoke navpične stene, ostri grebeni,
razkošne police, globoke grape in širni ledeniki).
- težavnost: primerno za planince, ki obvladajo ferate, ki jih tod
ne manjka in so ocenjene za ekstremno težavne
Vodnik: Iris Todorovič – poseben program

LEGENDA:

lahka tura

lahka tura (daljša)

zahtevna tura

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFJA LOKA - Planinska sekcija

Planinski izleti v letu 2009
Datum izleta
26. 02.

cilj izleta
Kraški rob

12. 03.
26. 03.

Vitovlje – Okno Skozno
Srednji vrh –
Srnjak – Kranjska Gora
Fužine – Sivka –
Mrzli vrh – Žiri
Vojnik – Gora
Trebnje – Trebni vrh

09. 04.
23. 04.
07. 05.
21. 05.
04. 06.
18. 06.
02. 07.
16. 07.
30. 07.
13. 08.
27. 08.

Cimprovka – Porezen
Konjiška gora
Skutnik – Rezija
Tosc
Tolminski Migavec
Ojstrnik – iz Italije
Rut – Rodica –
Črna Prst
Pristavški Storžič

22. 10.

Dvodnevni – Korošica –
Ojstrica – Lučki Dedec
Martuljški slapovi
Črnivec –
Menina planina
Steklasova pot

05. 11.
19. 11.
03. 12.

Volaka – Blegoš
Kamniški vrh
V neznano

10. 09.
24. 09.
08. 10.

izlet vodi
Dragica Gartner,
Slavica Laznik
Slavica Laznik
Dragica Gartner
Nežka Trampuš
Slavica Laznik
Dragica Gartner,
Slavica Laznik
Nežka Trampuš
Slavica Laznik
Dragica Gartner
Nežka Trampuš
Dragica Gartner
Dragica Gartner
Nežka Trampuš,
Slavica Laznik
Slavica Laznik,
Dragica Gartner
Dragica Gartner,
Slavica Laznik
Slavica Laznik
Slavica Laznik
Nežka Trampuš,
Viktor Uhan
Nežka Trampuš
Dragica Gartner
Nežka,Dragica,
Slavica,Martina

Planinski izleti – pohodi so letos že datirani, vendar se bomo prilagajali
vremenskim razmeram, zato se datum lahko spremeni. Podrobnejši opisi
planinskih izletov bodo objavljeni na informativnih tablah DU Škofja Loka
(Pošta, Šolska ulica, sedež DU)
Vodja sekcije, Nežka Trampuž
Pomembno – ne prezrite
— Vse telefonske številke so domače in osebne. Kličite le, če je
to potrebno.
— Informacije o izletih dobite na Planinskem društvu ali pri
vodniku izleta.
— Termine za izlete bomo prilagajali vremenskim prilikam.
— Informacije o izletih so na oglasni tabli PD (na steni pošte),
na radiu Sora in na spletnih straneh PD
www.pd-skofjaloka.com.
— V času hoje je upoštevan vzpon in sestop, ne pa počitki.
— Svojcem povejte kam greste in po katerih poteh.
— V kočah se vpisujte v vpisne knjige.

VODNIKI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE PRI
PLANINSKEM DRUŠTVU ŠKOFJA LOKA S
KATEGORIJO ZA VODENJE
BAŠELJ SLAVKO / A, B, D
Virlog 23, Šk. Loka
e-pošta: alojzij.baselj@siol.net
BEDRAČ LEON /A, B,D
Sajovčevo n. 69, 4208 Šenčur
e-pošta: leon.bedrac@nlb.si

tel. doma 0599 267 31
GSM 041 710 896

GSM 031 790 265

DOLENC IVANKA / A, B, D
tel. doma 515 52 69
Podlubnik 153, Šk. Loka
GSM 031 360 525
e-pošta: ivanka.dolenc@guest.arnes.si
HAFNER MATJAŽ / A, B, C, D, G
Logatec
e-pošta: matjaz.hafner@gmail.com

GSM 040 560 833

HOMAN LOJZE / A, B
Podpulferca 7, Šk. Loka

tel. doma 512 25 80
GSM 040 203 404

JELENC ROMAN / A, B
Virmaše 74, Šk. Loka
e-pošta: roman.jelenc@siol.net

tel. doma 513 27 77
GSM 041 549 492

KOPREK FRANJO / A, B, D
Podlubnik 155, Šk. Loka

tel. doma 512 08 01
GSM 031 368 251

KUŽEL IZTOK / A, B, C, D
Cankarjev trg 12, Šk. Loka
e-pošta: iztok.kuzel@siol.net

tel. doma 512 83 75
GSM 031 494 020

LAZNIK SLAVICA / A, B, D
Gabrška gora 56, Šk. Loka
e-pošta: slavicalaznik@gmail.com

GSM 041 474 004

PETERNELJ MATJAŽ / A, B, D
tel. doma 513 10 38
Frankovo nas. 124a, Šk. Loka
GSM 041 378 075
e-pošta: matjaz.peternelj@knaufinsulation.si
STANONIK JOŽE / A, B, D
Kidričeva c. 4/b, Šk. Loka
e-pošta: info@pd-skofjaloka.com

tel. doma 513 89 80
GSM 041 595 005

TODOROVIČ IRIS / A, B, D
Hotovlja 26, 4223 Poljane
e-pošta: monika.rant@guest.arnes.si

tel. doma 510 93 80
GSM 041 679 121

TRAMPUŠ NEŽKA / A
Predmost 7, Poljane

tel. doma 518 52 04
GSM 041 225 226

Članarina PZS v letu 2009

A
B1
B
S+Š
P+O

= z večjo planinsko aktivnostjo
= člani nad 65 let
= člani nad 18 let
= srednješolci, študentje
= predšolski, osnovnošolski otroci

- pri skupnem plačilu družinske članarine (oče, mati, otroci) se
prizna 20% popusta na članarino otrok. Enako ugodnost ima
samohranilec z enim ali več otroki. A člani dobijo PV.
Članstvo v PD traja od dneva vpisa oz. plačila članarine v
tekočem letu, do 31. januarja v naslednjem letu in je
usklajen s časom trajanja zavarovanja.

Vsi člani PD so zavarovani za:

- Zavarovanje vključuje tudi poškodbe in okvare zaradi mraza, višine in
zastrupitev.
- A člani, zakonec in otroci A člana imajo celi svet za območje reševanja.
- Stroški reševanja in prevoz v domovino velja za vso Evropo in gorstva
Turčije.

Zavarovanje traja od naslednjega dne vpisa v članstvo PD
do 31. 1. v naslednjem letu. Za neprekinjeno zavarovanje
morate skleniti članstvo do 31. januarja v tekočem letu.

Ugodnosti - popusti v kočah in pri
nabavi planinske opreme
Člani planinskih društev imajo do 50% popust pri nočitvah v
kočah v Sloveniji, v tujini pa v 1300 kočah partnerskih planinskih
organizacij v alpskem delu Evrope. V kočah, ki so v privatni lasti
popustov ni.
Planinsko opremo boste kupili s popustom ob predložitvi
članske izkaznice z vplačano članarino za tekoče leto pri firmah
(popusti ne veljajo za izdelke v akciji):

Popusti veljajo v naslednjih prodajalnah
Ljubljane in Gorenjske:
Alpina Žiri:
Popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah v Sloveniji.
Annapurna Way:
Krakovski nasip 10, Ljubljana.
Gornik, Mojca Mohorič s.p.
Gorenja vas – Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912.
Iglu Šport d.o.o.:
Škofja Loka – Poljanska 4,
Ljubljana
Tržaška c. 88,
Petkovškovo nabrežje 31,
Šmartinska c. 152, hala 3/I ;
Lesce – Alpska c. 27.
Promontana d.o.o. Kranj:
Ljubljana- Poljanski nasip 6,
Kranj – Koroška c. 5,
Bled- Ljubljanska c.1.
Tomas Šport 2 d.o.o.:
Ljubljana
Mestni trg 18,
Čopova ulica 14,
City park, Šmartinska 152;
Franšizne prodajalne Tomas Sport:
Kranj – Optimist d.o.o., Prešernova ul. 12;
Bled - Optimist d.o.o., Ljubljanska c. 4.
Univet d.o.o. Ljubljana:
poslovalnica Pohodnik BTC hala A, Šmartinska 152, Ljubljana
Libra Šport d.o.o.:
Vasca 7a, Cerklje na Gorenjskem, prodajalna Tadeje Brankovič

SPOROČILA - ZAPISI

