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 zadnji teden v aprilu in do konca oktobra. Od
novembra do aprila je koča odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih.
V ponedeljek je 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.

Planinski izleti v letu 2010
9. januar: 4. POHOD PO POTI SLOVENSKEGA TOLARJA
- pohod v spomin na opuščeni slovenski tolar in prevzem evropske
valute evro
- vzpon na Veliki vrh nad Osredkom (701 m) v brežiških hribih
- organizator PD Brežice
- lahka tura, običajno v snegu, primerna za vse planince
- čas hoje: 4 – 5 ur
Vodnika: Slavica Laznik, Nežka Trampuš
9. - 10. januar: 31. 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
10. 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: Roman Jelenc, Lojze Homan
januar: PRIKAZ VARNE HOJE V SNEŽNIH RAZMERAH
- z uporabo derez, cepina, vrvi, vponk …
- vabimo vse, ki želijo tudi pozimi uživati lepote hribov in gora
- KJE? kjer bodo ugodne snežne razmere
- KDAJ? datum bo določen glede na vreme (verjetno 23.)
- KDO? Iztok Kužel, Iris Todorovič
6. februar: PALEC (2027 m)
- skrita gora nad Zelenico
- izhodišče: Ljubelj, mimo Zelenice, skozi dolinico Suho rušje do
škrbine Žleb in na vrh
- sestop po isti poti
- tura je do škrbine Žleb primerna za vse ljubitelje zimske hoje, do
vrha pa zahteva uporabo derez, cepina (po možnosti 2), čelade
in plezalnega pasu
- čas hoje: odvisno od snežnih razmer, do 9 ur
Vodnika: Iztok Kužel, Slavica Laznik

20. februar: VELIKI SNEŽNIK (1796 m)
- najvišji vrh slovenskega Krasa
- izhodišče: Sviščaki (1242 m)
- povratek: Sviščaki
- tura je primerna za planince, ki so vajeni gibanja po snegu in
imajo ustrezno zimsko opremo
- čas hoje: cca 6ur
Vodnika: Ivanka Dolenc, Iztok Kužel
7. marec: ČEZ BLEGOŠ (1562 m) NA LUBNIK (1025 m)
- 14. 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, Četena 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
marec: PONIKVA – DONAČKA GORA (884 m)
- na zavarovano rastišče velikonočnice
- izhodišče: Lesjakovec (300 m) do Rudijevega doma, na Donačko
goro
- povratek na Žetale in izhodišče
- lažja tura, primerna za vse planince
- čas hoje: 6 ur
Vodnika: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek
21. marec: JANČE (788 m)
- priljubljena izletniška točka za Ljubljančane, na vzhodu Ljubljanske
kotline
- izhodišče: Dolsko ali Jevnica
- lahka pot, primerna za vse planince
- čas hoje: 4 ure
Vodnika: Lojze Homan, Roman Jelenc
5. april: KRAJINSKI PARK KOLPA – RADENSKA STENA
- izhodišče: Damelj (211 m), ob reki Kolpi v najjužnejšo slovensko
vas Kot, vzpon na Veliko steno (439 m) in sestop v Radence
- tura je lahka, primerna za vse planince
- čas hoje: 5 – 6 ur
Vodnika: Franjo Koprek, Alojzij Bašelj

17. april: GLINŠČICA
- zanimivo povodje Glinščice pri zamejcih v Italiji
- izhodišče: Socerb, na Vrh Griže (455 m) – stari rimski vodovod –
vas Bojunec – po kanjonu reke Glinščice do vasice Botač, do
cerkvice Sv. Marije na Pečeh in po grebenu na izhodišče
- zahtevno brezpotje v kanjonu, ostalo lahka markirana pot
- čas hoje: 5 – 6 ur
Vodnika: Alojzij Bašelj, Slavica Laznik
9. maj: 34. 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
9. maj: S KOLESI NA BLEGOŠ
- ob primernem vremenu bomo organizirali kolesarski izlet iz Škofje
Loke na Blegoš, verjetno po blegoški ali vojaški cesti
- odločitev bo glede na razmere
Vodnik: Iztok Kužel
15. maj: PO BANŠČICAH
- na Banščicah, visoki kraški planoti vas presenetijo osamljene
kmetije, ki jih spremlja duh nekdanjega življenja in prijetni vzponi
na kopaste vrhove
- izhodišče: gostišče Žbogar v vasi Lohke, na Sleme (801 m), Kuk,
na najvišji vrh Veternik (916 m) in Golek
- tura je lahka, primerna za vse planince
- čas hoje: 6 – 7 ur
Vodnika: Iris Todorovič, Iztok Kužel
29. maj: SAMARSKE STIJENE (1302 m) –
GORSKI KOTAR (HRVAŠKA)
5. junij: BEGUNJŠČICA (2060 m)
- zelo obiskana, razgledna gora v osrednjem delu Karavank
- izhodišče: Ljubelj po Bornovi poti na Prevalo, čez Rožco do
Roblekovega doma, na Veliki vrh (2060 m), sestop na Zelenico in
na izhodišče
- tura ni zahtevna in je primerna za vse, ki so vajeni daljše hoje
- čas hoje: 6 – 7 ur
Vodnika: Jože Stanonik, Slavica Laznik

19. junij: OBIR (2142 m)
- samostojen, bodro razgleden vrh nad Rožem in Podjuno na
Koroškem
- izhodišče: Šajda (1090 m), po poti Simona Reiger Steiga – Obir
– sestop na Kapelsko kočo (1640 m) in Obirsko planino – Šajda
- lažja tura, primerna za vse planince
- čas hoje: 6 – 7 ur
Vodnika: Ivanka Dolenc, Roman Jelenc
25. – 27. junij: PO SLOVENSKI TRANSVERZALI OD
SLOVENJ GRADCA DO SOLČAVE – nadaljevanje (7 žigov)
- izhodišče: Slovenj Gradec – Poštarski dom pod Plešivcem (805
m) – Uršlja gora (1680 m) – Andrejev dom na Slemenu (1086 m)
– Smrekovc (1375 m) – Koča na Loki (1534 m) – Velika Raduha
(2062 m) – Grohat (1460 m) – Solčava
- tehnično ni zahtevno, skupni čas hoje 5 – 8 ur dnevno, skupaj
cca 18 ur
Vodnika: Jože Stanonik, Nežka Trampuš
3. julij: POLŠKE 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
17. julij: TOLMINSKI KUK (2085 m) – VRH NAD ŠKRBINO
(2054 m)
- izhodišče: Tolminske Ravne na Tolminski Migovec, Tolminski Kuk,
po grebenu na Podrto goro, Vrh nad škrbino, planino Razor in v
izhodišče
- tura je zahtevna na nekaj delih
- čas hoje: 7 – 8 ur
Vodnika: Roman Jelenc, Lojze Homan
23. – 25. julij: OD ROBANA NA JEZERSKO PO SLOVENSKI
TRANSVERZALI - nadaljevanje (6 žigov)
- izhodišče: Robanov kot, čez Žvižgovec (1870 m) na Kocbekov
dom na Korošici (1808 m), vzpon na Ojstrico (2350 m) – (nočitev)
- čez Srebrno sedlo (2115 m) na Kamniško sedlo (1864 m) do
Frischaufovega doma na Okrešlju (1396 m) – (nočitev)
- na Jezersko sedlo (2034 m), Kranjsko kočo na Ledinah (1700 m),
Češko kočo na Nravskih ledinah ((skozi Žrelo) 1542 m) na
Jezersko

- tura je zahtevna z nekaj vzponi, spusti in prehodi
- čas hoje: 5 – 8 ur dnevno (skupaj cca 20 ur)
Vodnika: Jože Stanonik, Nežka Trampuš
29. – 31. julij: DOLOMITI – GARDALAND
1. avgust: MOJSTROVKA (2364 m) – TRAVNIK (2378 m)
- izhodišče: Vršič, na Malo Mojstrovko, po grebenu na Veliko
Mojstrovko in Travnik
- sestop: na markirano pot in do izvira Soče ali preko Jalovške
Škrbine v Tamar
- tura je zahtevna in primerna za dobro uhojene planince
- čas hoje: 7 – 8 ur
Vodnika: Roman Jelenc, Lojze Homan
14. avgust: POLIŠKI ŠPIKI – POT CERIA-MERLONE (ITALIJA)
14. – 21. avgust: V SRBSKE GORE
28. – 29. avgust: VISOKI DACHSTEIN (2995 m) –
(AVSTRIJA)
4. september : JEZERSKA KOČNA (2540 m) – KOKRSKA
KOČNA (2475 m)
- zahtevna, razgledna vrhova nad Jezerskim
- izhodišče: Zg. Jezersko – Češka koča (1542 m), po Kremžarjevi
poti na Jezersko Kočno, po grebenu na Kokrsko Kočno, sestop
do Cojzove koče na Kokrskem sedlu (1793 m) v Kamniško Bistrico
ali v Kokro
- tura je zelo zahtevna, primerna le za dobro pripravljene planince
- čas hoje: 10 – 12 ur
Vodnika: Franjo Koprek, Ivanka Dolenc, Alojzij Bašelj
11. september: STOL (2236 m)
- z avstrijske smeri na najvišji vrh Karavank
- izhodišče: v Medjem dolu mimo Celovške koče
- sestop: mimo Prešernove koče na Sedlo Belščica, mimo Celovške
koče do izhodišča
- tura je zelo zahtevna
- čas hoje: 8 – 9 ur
Vodnika: Iztok Kužel, Roman Jelenc
17. september: VARNA HOJA V GORAH – za šolsko
mladino
- pred vzponi na višje 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 v Kamnitniku

26. september: BRICELJK (2346 m)
- najvišji vrh loške stene, stisnjen med dolinama Bavšice in Koritnice,
po neoznačeni lovski poti
- izhodišče: učni center PZS v Bavšici
- tura je zahtevna in primerna za bolj vzdržljive planince
- čas hoje: 9 ur
Vodnika: Lojze Homan, Ivanka Dolenc
2. oktober: JALOVEC (2645 m)
- nepogrešljiv vrh na vseh koledarjih in vodnikih
- izhodišče: Tamar, preko Kotovega sedla na vrh
- sestop: mimo zavetišča pod Špičkom do izvira Soče
- tura je zelo zahtevna, primerna za planince z dobro kondicijo
- čas hoje: 10 – 12 ur
Vodnika: Iztok Kužel, Iris Todorovič
16. oktober: KRAS – PO ŠEBRELJSKI PLANOTI
- v cerkljansko idrskem hribovju bomo obiskali Šebrelje, Jagršče in
Divje Babe, kjer je bila najdena znamenita piščal
- izhodišče: Reka ob Idrijci in sestop v izhodišče
- izlet je lahek in primeren za vse planince
- čas hoje: 4 – 5 ur
Vodnici: Nežka Trampuš, Slavica Laznik
23. oktober: LIPNIK (1761 m)
- vrh v Krnskem pogorju, visoko nad Bovško kotlino, nanj vodijo
mulatiere iz 1. svetovne vojne
- izhodišče: v vasi Kal – Koritnica, mimo planine Golobar
- tura je zahtevna in primerna za bolj vzdržljive planince
- čas hoje: 8 ur
Vodnika: Lojze Homan, Franjo Koprek
13. november: V NEZNANO
- tura bo lahka in polna zanimivosti – za prijetno druženje in
praznovanje Sv. Martina
Vodnika: Slavica Laznik, Nežka Trampuš
20. november: KREMPA – KROKAR
- po naravnem rezervatu pragozda na Kočevskem – citat pesnika
Gregorja Strniše: »Kjer ni nič slabega ali dobrega, niti koristnega
ali škodljivega, kjer se vse počasi, nenehno in samo obnavlja, kjer
je vse prepuščeno naravi.«
- izhodišče: vas Borovec mimo ostankov kočevarske Inlauf vasi
- pot je lahka in prijetna za vsakogar
- čas hoje: po razpoloženju cca 4 – 5 ur
Vodnika: Iris Todorovič, Alojzij Bašelj

4. december: PO LOŠKI PLANINSKI POTI
- V pozno jesenskem, zimskem in zgodnjem spomladanskem času
bo vodniški odsek vabil na Loško planinsko pot, ki je bila odprta
ob 1000 letnici Loke. Posamezne odseke bomo določali sproti
tako, da se bodo primerno lahko nadaljevali.
Vodnika: Alojzij Bašelj, Slavica Laznik
11. 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, Slavica Laznik
18. december: ČEZ GORO K OČETU
- nočni pohod v spomin na Kuharjevo mamo in hčeri, ki so šle na
obisk k očetu (Prežihov Voranc)
- izhodišče: dolina Koprivne, čez hribe v Železno Kaplo
- zimski pohod v organizaciji PD Dravograd
- primerno za vse planince
- čas hoje: 5 – 6 ur
Vodnika: Slavica Laznik, Nežka Trampuš
KOLESARJENJE:
- v prostih terminih ali po dogovoru v juniju, juliju in septembru
- kolesarske ture bodo določili vodniki in bodo posebej objavljene

Izleti v tujino
29. maj: SAMARSKE STIJENE (1335 m) – GORSKI KOTAR
(HRVAŠKA)
- Bele in Samarske stene so edinstven geomorfološki fenomen Krasa
- izhodišče: Tuk, na planoto Matić poljana – Ratkovo sklonište in
krožno po Mrkopaljski planinski poti
- zahtevnost: zahtevna markirana pot, primerna za uhojene planince
- čas hoje: 6 – 7 ur
Vodnika: Alojzij Bašelj, Nežka Trampuš
10. julij: LOKOVNIKOV GRINTOVEC (1809 m) – AVSTRIJA
- čudovita panorama Košute
- izhodišče: Malejeva žaga v Sr. Kotu (600 m) – po Hajnževem
grabnu na Divjakovo planino – Hajnžev Praprotnik in Lokovnikov
Grintovec
- sestop: preko Lokovnikove planine in Pl. Korošice v Podljubelj
- zahtevnost: lahka markirana pot, primerna za vse planince
- čas hoje: 6 – 7 ur
Vodnika: Alojzij Bašelj, Franjo Koprek

29. – 31. julij: DOLOMITI – GARDALAND (VRH 1540 m)
- Garda je eno najbolj priljubljenih feratarskih območij v Alpah,
ponuja vse od preprostih do skrajno zahtevnih in resnih
zavarovanih poti
- tura bo potekala ločeno za težjo in lažjo skupino
- zahtevnost: na feratah za izurjene in vzdržljive planince, plezalne
smeri so težavne a kratke (do 500 m)
- več informacij bo v posebnem programu
Vodniki: Iris Todorovič in vodniki PD
14. avgust: POLIŠKI ŠPIKI – POT CERIA-MERLONE (ITALIJA)
- izhodišče: Planina Pecol (1500 m) na Škrbino, Prednje Špranje
(2138 m) po italijanskih položajih iz 1. svetovne vojne, sestop do
Koče Brazza (1660 m) in na Planino Pecol
- zelo zahtevna in dolga tura, za telesno dobro pripravljene
- čas hoje: 9 – 11 ur
Vodnika: Franjo Koprek, Ivanka Dolenc
14. – 21. avgust: V SRBSKE GORE
- Nadaljujemo s tradicijo enotedenskih obiskov tujih gora. Topot
bodo to gore Srbije.
- težavnost: nekaj težjih vzponov, sicer pa lažji, ki bodo primerni
za vse
- izdelan bo poseben program,
glej sporočila PD Škofja Loka
Vodnik: Jože Stanonik, pomočnik: Stane Pintar
28. – 29. 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
- več informacij bo v posebnem programu
Vodnika: Iris Todorovič, Iztok Kužel

LEGENDA:
lahka tura
lahka tura (daljša)

zahtevna tura

Izleti planincev društva upokojencev Škofja Loka 2010
datum

cilj izleta

izlet vodi

09. 01.
18. 02.

Po poti slovenskega tolarja
Hotovlje – Bukov vrh –
Pasja ravan
Pliskina pot
Rudnica nad Bohinjem
Po obronkih Bizeljskega
Boč
Matajur
Kamniški vrh
Struška – Golica
Črna prst
Vršič nad Belim potokom
Rudno polje – Viševnik –
Lipanca
Bohinjski Stogi
Ojstrica ali Lučki dedec
Hudičev graben–Celjska koča–
Grmada
Planina Korošica –
Ljubeljska Baba
Gartnerkofel – Avstrija
Soriška planina – Ratitovec
Zidani most – Kopitnik – Gore
Macelj – Trakoščan
Skala – Žiče
Krščičevec nad Pivko
Zaključni izlet v neznano

Slavica Laznik

25. 02.
18. 03.
01. 04.
15. 04.
29. 04.
13. 05.
27. 05.
10. 06.
24. 06.
08. 07.
22. 07.
05. 08.
19. 08.
02. 09.
16. 09.
30. 09.
14. 10.
28. 10.
11. 11.
25. 11.
09. 12.

Nežka Trampuš
Slavica Laznik
Dragica Gartner
Slavica Laznik
Slavica Laznik
Slavica Laznik
Dragica Gartner
Slavica Laznik
Nežka Trampuš
Dragica Gartner
Slavica Laznik
Nežka Trampuš
Slavica Laznik
Slavica Laznik
Dragica Gartner
Dragica Gartner
Nežka Trampuš
Nežka Trampuš
Dragica Gartner
Slavica Laznik
Slavica Laznik
Slavica, Dragica,
Nežka, Martina

Planinski izleti – pohodi so 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 Trampuš
Pomembno – ne prezrite
- Vse telefonske številke vodnikov 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

tel. doma 0599 267 31
GSM 041 710 896

DOLENC IVANKA / A, B, D
Podlubnik 153, Šk. Loka
e-pošta: ivanka.dolenc@guest.arnes.si

tel. doma 515 52 69
GSM 031 360 525

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

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

TAVČAR FRANCI / A
Sopotnica 3b, Šk. Loka
e-pošta: franci.tavcar@gmail.com

GSM 041 333 798

PETERNELJ MATJAŽ/ A, B, D

brez obvez. v letu 2010
GSM 041 378 075

BEDRAČ LEON /A, B, D

brez obvez. v letu 2010
GSM 031 790 265

HAFNER MATJAŽ / A, B, C, D, G

brez obvez. v letu 2010
GSM 040 560 833

Članarina PZS v letu 2010

A
B
B1
S+Š
P+O

= z večjo planinsko aktivnostjo
= člani nad 18 let
= člani nad 65 let
= srednješolci, študentje do 26 let
= 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, če
so člani PD.
- 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. To vam tudi priporočamo

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. Izkazati se morate z izkaznico. 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 v
Ljubljani in na Gorenjskem:
Alpina Žiri:
Popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah v Sloveniji.
Betotex – Bevk Anton s.p. (športna oblačila):
Sveti Duh 206, Škofja Loka, 041 691 267.
Gornik, Mojca Mohorič s.p.:
Gorenja vas – Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912.
Iglu Šport d.o.o.:
Ljubljana - Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31,
Šmartinska c. 152, hala 3/I ;
Lesce – Alpska c. 27,
Škofja Loka – Poljanska 4.
Annapurna Way:
Krakovski nasip 10, Ljubljana.
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

PISARNA PLANINSKEGA DRUŠTVA
ŠKOFJA LOKA, KAPUCINSKI TRG 13
(nad Avtobusno postajo)
je odprta vsak dan od 8. do 13. ure,
ponedeljek in sreda tudi od 16. do 18. ure
$ Tu se lahko včlanite v planinsko društvo,
$ se prijavite na izlete in pohode,
$ nabavite zemljevide, vodnike, transverzalne knjižice
in drugo planinsko literaturo,
$ si sposodite planinsko opremo,
$ lahko vam kaj koristnega tudi svetujemo, priporočamo
ali posredujemo,
$ z nami lahko komunicirate po e-pošti:
info@pd-skofjaloka.com,
$ obiščite nas na spletni strani: 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.

