PROGRAM AKTIVNOSTI
PD ŠKOFJA LOKA
V LETU 2013

PLANINSKO DRUŠTVO

DOM NA LUBNIKU (1025 m), tel.: 04 / 512 05 01
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 dom odprt ob petkih, sobotah, nedeljah in
praznikih. Ob ponedeljkih je dom zaprt, če ni praznik.
Dostopi: iz Škofje Loke čez Gabrovo (2 uri), skozi Vincarje po grebenih (2 uri),
iz Breznice (40 min.), iz Praprotnega čez Sv. Tomaž (2 uri). Poti na Lubnik so
primerne za vse in ob vsakem letnem času.
Dom na Lubniku je bil v letu 2010 temeljito obnovljen in posodobljen. Sredstva
so zagotovili:
 Evropski sklad za regionalni razvoj
 Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije
 Občina Škofja Loka
 Planinsko društvo Škofja Loka

KOČA NA BLEGOŠU (1391 m), tel.: 051 / 61 45 87
Na grebenu med Poljansko in Selško dolino je pod 1562m visokim vrhom
Blegoša koča, ki jo oskrbuje Planinsko društvo Škofja Loka. Stalno je odprta od
zadnjega tedna v aprilu do konca oktobra. Od novembra do aprila je koča odprta
ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ob ponedeljkih je dom zaprt, če ni praznik.
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.
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PLANINSKO DRUŠTVO

PRIDRUŽITE SE NAM NA PLANINSKIH POTEH
Planinsko društvo in planinski vodniki držimo večletno
tradicijo, seznaniti svoje člane in druge občane s predlogi za
planinske izlete. Tudi v letu 2013 bo za vsakega nekaj. Pokazati
vam želimo tudi kaj novega, kjer morda še niste bili. Odločitev
pa bo vaša, za kaj se boste odločili.
Hitrost hoje vedno prilagodimo zmožnostim tistih, ki so z
nami. Zato se ne bojte prehitrega tempa. Vi sami pa sebe
poznate kaj zmorete v sedanjem času. Zato se boste prijavili na
sebi primerne izlete, po težavnosti in po času hoje. Naši člani
so od najmlajših, do zelo priletnih, zato nudimo za vsako starost
in vsako zmožnost nekaj.
V brošuri boste našli tudi program izletov loških upokojencev
in gojencev Terapevtske skupnosti Projekt – Človek.
Višina članarine je enaka lanski, dodana je nova kategorija
A+, veliko je povedanega o zavarovanju in odškodninah v
primeru nesreč , ponujene so vam ugodnosti ob nakupu športne
opreme.
Za več pojasnil se lahko obrnete na PD ali na planinske
vodnike PD, ki so navedeni v tej brošuri.

V letu 2013 se spominjamo naslednjih okroglih jubilejev:
 27. februarja 1893 je prišlo do ustanovitve Slovenskega
planinskega društva (120 let)
 30. aprila 1943 - je bila požgana koča na Lubniku (70 let)
 25. maja 1953 - je bila otvoritev novega planinskega Doma
na Lubniku (60 let)
 v šolskem letu 1972 / 1973 je bil v Osnovi šoli v Škofji Loki
ustanovljen planinski krožek (40 let)
 v maju 2003 smo na Lubniku razširili in obnovili sanitarije in
postavili nov točilni pult (10 let)
 18. sep. 2003 - je v Koči na Blegošu zasvetila elektrika iz
javnega omrežja (10 let)

Vsem želim v hribih in gorah mnogo lepih dni, lepih razgledov in
prijetne družbe.
Jože Stanonik
predsednik PD Škofja Loka
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PLANINSKO DRUŠTVO Škofja Loka
Kapucinski trg 13, (nad avtobusno postajo)
4220 Škofja Loka
tel., fax.; 04 512 06 67
gsm; 051 332 777
e-pošta; info@pd-skofjaloka.com
spletni naslov; www.pd-skofjaloka.com
pisarna PD Škofja Loka je odprta
00
00
vsak dan od 8 do 13 ure,
00
00
ponedeljek in sreda pa 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@pdskofjaloka.com
 obiščete nas na spletni strani; www.pdskofjaloka.com, kjer so tekoče informacije o
škofjeloškem PD in o vseh pomembnih dogodkih v
letu,
 v času uradnih ur nas lahko pokličete na telefon:
04 512 06 67 ali mobilno številko: 051 332 777,
REŠEVANJE V GORAH
Če se vam je na planinski poti zgodila nesreča in ste
sami nemočni, pokličite "Center za obveščanje", tel.: 112
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.
IZLETNIŠKA KARTA
Izletniška karta "Škofjeloško in Cerkljansko hribovje"
vam bo vodnik, da ste na pravi poti do izbranega cilja.
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Stol z avstrijske strani

Avrikelj ali Lepi jeglič (Primula auricula)
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PLANINSKO DRUŠTVO
ČLANARINA IN KATEGORIJE V ČLANSTVU PD
Z članstvom v Planinskem društvu ste nezgodno zavarovani, imate
popuste v kočah in ugodnosti pri nabavi planinske in športne opreme pri
partnerjih PZS.
PRIPOROČENA
VIŠINA
ČLANARINE

VRSTA ČLANSTVA
član z največjim obsegom ugodnosti

65,00 €

A

član z večjim obsegom ugodnosti

55,00 €

B

polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti

22,00 €

B1

A+

oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ug.

16,50 €

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta

14,00 €

P+O

predšolski in osnovnošolski otrok

6,00 €

OPP

oseba s posebnimi potrebami

6,00 €

Pri plačilu družinske članarine (mati, oče, otroci) se prizna popust v
višini 20% za vsakega člana, razen za člane kategorij A+, A in B1.
Člani, ki do 31.1.2013 poravnajo članarino za leto 2013, imajo
neprekinjeno zavarovalno jamstvo, člani A+ in A pa tudi neprekinjeno
prejemanje revije Planinski vestnik. Članstvo in vse ugodnosti trajajo od
dneva včlanitve do 31.1.2014.
ZAVAROVANJE ČLANOV PD
Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Wiener
Städtische, podružnica v Ljubljani. Osnovno zavarovalno jamstvo velja
za opravljanje naslednjih planinskih dejavnosti:
 pohodništvo do 6000 metrov nadmorske višine
 treking
 gorništvo do 6000 metrov nadmorske višine
 alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5000 m.n.v. v naravi ali





na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah

turno kolesarstvo
turno smučanje
krpljanje
prostovoljno vodništvo
 prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev le v
časovnem obsegu izvajanja prireditve ali akcije

Predvidene premije pri škodnih dogodkih so:
zavarovalno kritje

člani
A+

člani
A

člani
B, B1, S, Š

člani
P in O

Nezgodna smrt (EUR)

25.000

15.000

5.500

5.500

Invalidnost (EUR)

75.000

50.000

8.500

8.500

↑ območje kritja ↑

svet

svet

svet

svet

Stroški reševanja (EUR)

15.000

10.000

3.000

↑ območje kritja ↑

cel svet,
razen SLO

Zavarovanje zasebne
odgovornosti članov (EUR)

150.000

120.000

50.000

50.000

↑ območje kritja ↑

svet

svet

EU in TR

EU in TR

EU in TR,
EU in TR,
razen SLO
razen SLO
Reševanje v Sloveniji je (še) brezplačno.
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3.000
EU in TR,
razen SLO

PLANINSKO DRUŠTVO
OPOZORILO! Vse dejavnosti je potrebno izvajati razmeram in znanju
udeležencev primerno, na terenih namenjenih za določene dejavnosti
(kolesarjenje) in z uporabo zaščitne opreme namenjene za določeno
dejavnost. Ob nezgodah zavarovalnica lahko zahteva vse podatke in
podrobnosti o nesrečnem dogodku.
KATEGORIZACIJA PLANINSKIH POTI PO TEŽAVNOSTI
Pri vsakem planinskem izletu ali pohodu bo navedena tudi težavnost
ali zahtevnost ture, pri nekaterih pa bo tudi znak za zahtevnost, kot ga
priporočajo markacisti PZS. S tem se hoče doseči poenotenje in enako
razumevanje lahke, zahtevne ali zelo zahtevne planinske poti. Vsaki
stopnji zahtevnosti je dodan kratek opis;
LAHKA POT je pot, kjer si pri hoji ni potrebno pomagati z rokami.
Kadar taka pot preči strmo pobočje, je dovolj široka, da omogoča varno
hojo tudi manj izurjenim obiskovalcem, popotnikom, planincem. Od njih
zahteva le pazljivost in telesno kondicijo. Primerna je za uporabo
pohodnih palic.
V izhodiščih takih poti ni posebnega opozorila.
ZAHTEVNA POT vodi preko težjih mest, kjer si zaradi varnosti
pomagamo z rokami. Morebitne varovalne naprave so namenjene
varnosti planinca in niso nujno potrebne za premagovanje težjih mest.
V izhodiščih takih poti je na smerni tabli napis:
ZAHTEVNA POT. Na novi smerni tabli je zahtevna pot
označena s trikotnikom.
ZELO ZAHTEVNA POT je tista pot, kjer je raba rok pri hoji nujno
potrebna. Varovalne naprave omogočajo prehod težjih mest, kjer bi bilo
sicer potrebno varovanje s plezalno vrvjo. Pogosto je na taki poti
potreben cepin ali celo dereze. Primerna je le za izurjene planince. Ni
za vrtoglave.
V izhodiščih takih poti je na smerni tabli napis:
ZELO ZAHTEVNA POT. Na novi smerni tabli je zelo
zahtevna pot označena s trikotnikom z vrisanim klicajem.

levo ali desno (?), nikjer ni enostavno (!), le da je dobra volja
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SPLOŠNO
Vodniški odsek pri planinskem društvu Škofja Loka je bil
ustanovljen 29. junija 1989 in združuje usposobljene in
izkušene vodnike Planinske zveze Slovenije. Trenutno nas je
13 aktivnih vodnic in vodnikov.
V okviru našega dela želimo hribe in gore prikazati na
prijeten in varen način vsem, ki bi jih radi spoznali. Naše
osnovno vodilo je, da so izleti zanimivi in privlačni, posledično
pa je tudi število udeležencev večje.
Program aktivnosti je raznolik. V prvi vrsti so to planinski
izleti različnih težavnosti, od lažjih hribovskih izletov do zelo
zahtevnih ali večdnevnih hribovskih tur, skratka za vsakega bi
se kaj našlo, ki želi organizirano in pod strokovnim vodstvom
spoznati gorski svet. Poleg izletov občasno organiziramo tudi
prikaze ali tečaje gibanja v gorskem svetu, tako v letnih kot tudi
v zimskih razmerah. Aktivnosti so porazdeljene preko celega
leta, tako v kopnih kot tudi zimskih razmerah. Po posebnih ali
odmevnih akcijah pa se z našimi udeleženci srečamo v
vodniških prostorih v Breznici, kjer si ob posnetem gradivu
spominjamo dogodkov in si izmenjamo mnenja in občutke o
doživetem.
RAZPISI
Ta brošura s celoletnim programom aktivnosti vsebuje le
najosnovnejše informacije, podrobnejši razpisi in opisi tur pa so
objavljeni od 7 do 14 dni pred izletom na:
- oglasni deski PD Škofja Loka (na steni pošte),
- na internetnih straneh PD Škofja Loka,
- v "Planinskih novicah" na radiju Sora.
Prosimo, da pred prijavo natančno preberete podrobni razpis
izleta in se pravočasno prijavite. S tem boste pomagali k lažji
organizaciji in izvedbi izleta (prevoz, zahtevana oprema, ...).
V primeru slabih vremenskih razmer ali drugih okoliščin, ki
lahko bistveno vplivajo na varnost ali potek ture, si pridržujemo
pravico izvedbe rezervnega programa, cilja ali odpovedi ture.
PRIJAVE NA IZLET
Osnovni pogoj za udeležbo na izletu je članstvo v
planinskem društvu, ki je hkrati tudi kot potrdilo nezgodnega
zavarovanja. Prijave sprejemamo v društveni pisarni po
telefonu ali osebno, lahko pa tudi vodnik, ki vodi turo. Višina
prispevka za posamezne izlete je razvidna iz razpisa. Člani
domačega planinskega društva in mladoletni udeleženci plačajo
nižji prispevek. Če se načrtovani izlet ali aktivnost odpove, PD o
tem obvesti vse prijavljene. Vplačani prispevek se vrača le v
primeru neizvedene aktivnosti. Prijava na izlet in neudeležba na
njem se zabeleži v seznam nezanesljivih udeležencev izletov.
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VODNIKI PZS PRI PLANINSKEM DRUŠTVU ŠKOFJA LOKA SO:
BAŠELJ SLAVKO / A, B, D,
Virlog 23, Škofja Loka
e-pošta: alojzij.baselj@siol.net

Tel. doma: 0599 267 31
GSM: 041 710 896

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

Tel. doma: 515 52 69
GSM: 031 360525

HOMAN LOJZE / A, B,
Podpulferca 7, Škofja Loka
e-pošta: lojze.homan@gmail.com

Tel. doma: 512 25 80
GSM: 040 203 404

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

Tel. doma: 513 27 77
GSM: 041 549 492

KOPREK FRANJO / A, B, D,
Podlubnik 155, Škofja Loka

Tel. doma: 512 08 01
GSM: 031 368 251

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

Tel. doma: 512 83 75
GSM: 031 494 020

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

GSM: 041 474 004

PETERNELJ MATJAŽ / A, B, D,
Frankovo nas. 124a, Škofja Loka
e-pošta: matjaz.peternelj@knaufinsulation.si

Tel. doma: 513 10 38
GSM: 041 378 075

STANONIK JOŽE / A, B, D,
Kidričeva c. 4b, Škofja Loka
e-pošta: info@pd-skofjaloka.com

Tel. doma: 513 89 80
GSM: 041 595 005

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

GSM: 041 333 798

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

Tel. doma: 510 93 80
GSM: 041 679 121

TRAMPUŠ NEŽKA / A,
Predmost 7, Poljane
e-pošta: nezka@trampus.si

Tel. doma: 518 52 04
GSM: 041 225 226

ZIDAR JANEZ / A, B, D,
Bukovica 18b, Selca
e-pošta: moj.jan@siol.net

GSM: 040 835 520
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VODNIŠKI ODSEK
PLANINSKI IZLETI IN DRUGE AKTIVNOTI V LETU 2013
sobota, 12. jan. 2013
7. pohod po poti slovenskega tolarja
 pohod v spomin na opuščeni slovenski tolar in prevzem evropske
valute evro
 vzpon na Veliki vrh nad Osredkom (701m) v brežiških hribih
 organizator PD Brežice
 lahka pot, običajno v snegu, primerno za vse planince
 čas hoje: 3-4 ure
vodnici: Laznik Slavica, Trampuš Nežka
sob., 12.jan. – ned., 13.jan.2013
34. spominski pohod »Po poti Cankarjevega bataljona«,
Pasja ravan - Dražgoše
 od Koširja na Pasji ravni po gozdnih poteh in brezpotjih v Zminec,
čez Breznico pod Lubnikom, spust na Praprotno, skozi Ševlje in
pod Zabrekvami v Dražgoše
 pohod je zahteven saj poteka pretežno ponoči in v zimskih
razmerah, primeren za planince z dobro kondicijo
 čas hoje: 10-12 ur
 vodniki: vodniški odsek in člani odbora PD Škofja Loka

nočni pohod v Dražgoše

nedelja, 13. jan. 2013
pohod Škofja Loka - Dražgoše
 spominski pohod na dražgoške prireditve iz Škofje Loke čez Križno
goro, Planico, Čepulje in Mohor v Dražgoše
 izhodišče je avtobusna postaja v Škofji Loki ob 5:30 uri.
 pohod je zahteven, v zimskih razmerah in je primeren za planince z
dobro kondicijo
 čas hoje: 5-6 ur
 vodnik: Jelenc Roman
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VODNIŠKI ODSEK
sobota, 19. jan. 2013
prikaz varne hoje v zimskih razmerah za šolske skupine
 za organizirane šolske skupine iz Škofje Loke in okolice bo
organiziran prikaz varne hoje in gibanja v hribih v zimskih razmerah
 prikaz bo potekal, glede na snežne razmere, v okolici Škofje Loke
ali pa nekje v hribih, kjer bo sneg
 čas aktivnosti: 1/2 dneva
 vodniki: vodniški odsek PD Škofja Loka
sobota, 26. jan. 2013
Po loški planinski pot
 tudi letos bomo organizirali planinski izlet po LPP, ki je bila odprta
ob 1000-letnici Škofje Loke (1973)
 odsek poti, izhodišče in cilj bo objavljen v razpisu izleta
 lahka markirana pot primerna za vse planince
 čas hoje: 6 ur
 vodnika: Bašelj Slavko, Trampuš Nežka

pod Kriško steno

pet., 1.feb. - sob., 2.feb.2013
tečaj varne hoje v zimskih razmerah na Zelenici
 za naše člane organiziramo na Zelenici prikaz varne hoje v zimskih
razmerah
 v petek se bomo iz Ljubelja odpravili do Doma na Zelenici, sledila
bodo predavanja, naslednji dan pa bomo z inštruktorji delali na
terenu
 vodniki: Laznik Slavica, inštruktorji planinske vzgoje
sobota, 9. feb. 2013
Dobrča (1634m)
 gora se nahaja na grebenu med Tržičem in Begunjami
 izhodišče Brezje pri Tržiču (677m), sestop po poti pristopa ali v
Hudičev graben
 lažja zimska tura primerna za vse planince
 čas hoje: 6 ur
 vodnika: Dolenc Ivanka, Kužel Iztok
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VODNIŠKI ODSEK
sobota, 23. feb. 2013
Veliki Draški vrh (2243m)
 zelo znan vrh nad Pokljuko, lahko dostopen, tudi za smučarje
 izhodišče bo iz Rudnega polja čez planino Konjščico do vrha, glede
na snežne razmere pa bo sestop lahko podaljšan še preko Malega
Draškega vrha in Viševnika na Rudno polje.
 lahka do zahtevna zimska tura
 čas hoje: 5-6 ur, daljša varianta 8-10 ur
 vodnika: Kužel Iztok, Zidar Janez
sobota, 2. mar. 2013
17. pohod čez Blegoš na Lubnik
 izhodišče je šola v Leskovici, mimo zavetišča GS na Jelencih do
koče na Blegošu, čez vrh Blegoša (1562m) na Črni kal mimo
Podvrha na Četeno ravan in naprej do Lubnika, kjer je zaključek
pohoda
 zahtevni pohod, primeren za dobro telesno pripravljene pohodnike z
zimsko opremo
 čas hoje: 7-8 ur
 vodniki: vodniški odsek PD Škofja Loka

pohod "Čez Blegoš na Lubnik"

sobota, 23. mar. 2013
Slavnik (1028m)
 razpotegnjen greben na Notranjskem
 iz Skadanščine čez Slavnik v Prešnico
 tura je lahka, primerna za vse planince
 čas hoje: 4-5 ur
 vodnika: Koprek Franjo, Bašelj Slavko
marec 2013
Občni zbor PD Škofja Loka
 zadnji teden v mesecu marcu bo občni zbor Planinskega društva
Škofja Loka, kjer bomo predstavili dosežke v preteklem letu in
načrte za prihodnost
 kraj in točen datum bo objavljen naknadno na vseh običajnih mestih
obveščanja PD Škofja Loka.
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VODNIŠKI ODSEK
sobota, 13. apr. 2013
Gradiška Tura (793m)
 vrh nad Vipavo v masivu Nanosa
 iz Gradišča nad Vipavo po Furlanovi poti (zavarovana plezalna pot)
na Gradiško Turo, v nadaljevanju po lažjih poteh do Abrama in
sestop v Vipavsko dolino
 zelo zahtevna tura, plezalni del
 čas hoje: 6-7 ur
 vodnika: Jelenc Roman, Tavčar Franci
nedelja, 14. apr. 2013
5. zbor vodnikov in mentorjev MDO Gorenjske
 letos organizira srečanje PD Žirovnica
 cilj bo Dom pri izviru Završnice
 podrobnejši opis srečanja bo podan z vabilom
nedelja, 21. apr. 2013
po okolici Logatca
 tradicionalni pohod po okolici Logatca
 pohod se bo tematsko navezoval na logaške vode
 lahka pot, primerna za vse planince
 čas hoje: 4 ure
 vodnici: Laznik Slavica, Trampuš Nežka
sobota, 27. apr. 2013
Višarje (1766m), Florjanka
 že v 16. stoletju so bile Višarje romarska pot Slovanov, Germanov
in Romanov, danes pa jim pravijo božja pot Evrope
 iz kraja Mrzla voda (Riofreddo) čez Višarsko planino na Višarje,
povratek čez Florjanko v Trbiž
 tura je lahka, primerna za vse planince
 čas hoje: 5-6 ur
 vodnika: Homan Lojze, Dolenc Ivanka

Sv. Višarje

- 13 -

VODNIŠKI ODSEK
sobota, 11. maj 2013
Fratar (1353m), Grobniške Alpe
 Grobniške Alpe so gorski masiv nad Grobniškim poljem (Rijeka,
Hrvaška) in njihovi vrhovi slovijo kot izredni razgledniki proti
Hrvaškemu primorju, Učki in Gorskemu Kotorju.
 izhodišče vas Podkilavac (320m), po kanjonu potoka Sušice na vrh
in sestop mimo planinskega doma Hahlići do izhodišča
 zahtevna planinska tura
 čas hoje: 6-7 ur
 vodnika: Bašelj Slavko, Zidar Janez
nedelja, 12. maj 2013
37. spominski pohod na Blegoš
 tradicionalni pohod na izredno razgledni vrh, Blegoš (1562m), med
Poljansko in Selško dolino, v skupni organizaciji PD Škofja Loka in
PD Gorenja vas
 dostop iz različnih smeri po presoji planincev iz izhodišč: Javorje,
Žetina, Črni kal, Potok, Martinj vrh, Črni vrh, Leskovica, Volaka, ...
 lahka tura primerna za vse planince in občane
 čas hoje: 1-3 ure, odvisno od izbranega izhodišča
 vodniki: vodniški odsek PD Škofja Loka

koča na Blegošu

sobota, 25. maj 2013
Svinjak (1653m)
 ošiljen vrh ob poti Bovec - Trenta, zaradi oblike imenovan tudi
bovški Matterhorn
 Izhodišče Kal-Koritnica (460m), po južnem pobočju na vrh, sestop
po isti poti do izhodišča. Med potjo so vidni ostanki iz 1. sv. vojne in
požara iz pred nekaj let
 lahka do zahtevna tura, primerna za vse planince
 čas hoje: 5-6 ur
 vodnika: Tavčar Franci, Homan Lojze
sobota, 25. maj 2013
Prireditev ob 60-letnici doma na Lubniku
 ob okrogli obletnici otvoritve koče na Lubniku je predvidena
slovesnost v organizaciji »kluba lubnikarjev«
 program bo objavljen naknadno na običajnih mestih obveščanja
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VODNIŠKI ODSEK
sobota, 1. jun. 2013
Planica – Tamar – Sleme (1911m) – Vršič (1611m)
 vzpon na Sleme, eno najlepših razgledišč po Julilcih
 izhodišče je v Planici (ogled novih skakalnic) mimo doma v Tamarju
na Sleme in Vršič
 lahka do zahtevna tura, primerna za vse planince
 čas hoje: 5-6 ur
 vodnika: Stanonik Jože, Bašelj Slavko
sobota, 15. jun. 2013
Vrh Škrli (1926m)
 vrh v verigi Bohinjskih gora
 izhodišče planina Polog nad Tolminom, po neoznačeni poti na vrh,
sestop na planino Govnjač, Komno, do Koče pri Savici.
 nezahtevna dolga tura, za planince z dovolj kondicije
 čas hoje: 9-10 ur
 vodnika: Peternelj Matjaž, Kužel Iztok
sobota, 22. jun. 2013
Črna prst (1844m)
 vrh v grebenu južnih Bohinjskih gora, v poletnih mesecih so južna
pobočja prekrita s preprogo planinskega cvetja
 Izlet bo organiziran skupaj z odsekom "Varstvo gorske narave" pri
PD Škofja Loka. Podrobnejše informacije o izvedbi bodo objavljene
ob razpisu izleta.
sobota, 29. jun. 2013
Rjavina (2532m)
 je vrh v grebenu med dolinama Kot in Krma, s katerega je lep
pogled proti Triglavu in vrhovom nad dolino Vrat
 iz Krme skozi Travno dolino na Teme in na vrh, sestop čez
Bohinjska vratca v Krmo
 zahtevna tura
 čas hoje: 9 ur
 vodnika: Homan Lojze, Tavčar Franci

Planika ali Očnica (Leontopodium alpinum)
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VODNIŠKI ODSEK
sobota, 13. jul. 2013
Planjava (2392m)
 je dvoglavi vrh vzhodno od Kamniškega sedla
 iz Kamniške Bistrice skozi Repov kot na Planjavo, sestop čez
Kamniško sedlo do izhodišča
 delno zahtevno brezpotje
 čas hoje: 8-9 ur
 vodnika: Zidar Janez, Laznik Slavica
čet., 25.jul. - sob., 27.jul.2013
Dolomiti, Cima della Vezzana (3192m)
 V delu Dolomitov imenovani Pale je Cima della Vezzana najvišji
vrh, vendar vso pozornost pritegne drzno oblikovan sosed Cimon
della Pala (3184m) imenovan tudi dolomitski Matterhorn.
 spodnji del ferata Bolver-Lugli, vpon na Vezzano je lažji
 zelo zahtevna in dolga ferata,
 čas hoje: 9-10 ur
 vodnika: Todorovič Iris, Kužel Iztok
sobota, 3. avg. 2013
Skuta (2532m)
 tretji najvišji vrh v Kamniško Savinjskih Alpah
 izhodišče v Koncu, po neoznačeni uhojeni poti čez Gamsov skret
na Velike pode in na vrh, sestop čez Kokrško sedlo ali Žmavčarje
 zelo zahtevna tura, zahtevni prehodi
 čas hoje: 9-10 ur
 vodnika: Jelenc Roman, Homan Lojze

pogled na Štruco in Skuto v ozadju so še Brana, Planjava, Ojstrica, ...

sob., 10.avg. - ned., 11.avg.2013
Triglav (2864m
 izhodišče, smer vzpona in sestopa bodo določeni po
dogovoru s prijavljenimi kandidati
 v vsakem primeru zelo zahteven vzpon
 vodniki: Laznik Slavica, vodniki PD Škofja Loka
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VODNIŠKI ODSEK

vrh Triglava

sobota, 17. avg. 2013
Loser (1838m) - Avstrija
 Loser je markanten čuvaj nad jezerom Altaussee (720m) v južnem
delu gorskega področja Totes Gebirge, vzhodno od Salzburga
 zelo zahtevna ferata z oceno D
 čas hoje: 4-5 ur
 vodnika: Todorovič Iris, Kužel Iztok
sobota, 31. avg. 2013
Ojstrica (2350m)
 razgledni vrh, ki se strmo dviga nad Korošico, Logarsko dolino in
Robanovim kotom
 iz Logarske doline (770m) mimo koče na Klemenči jami po
Kopinškovi poti čez Škrbino na vrh, sestop čez Škarje mimo koče
na Klemenči jami v Logarsko dolino
 zelo zahtevna dolga tura, označena pot
 čas hoje: 9-10 ur
 vodnika: Dolenc Ivanka, Koprek Franjo
sob., 7.sep. - ned., 8.sep.2013
Jalovec (2645m), Veliki Pelc (2388m), Srednji Pelc (2336m)
 zelo znan in malo manj znana vrhova v grebenu med Zadnjo Trento
in Loško Koritnico
 prvi dan iz Loške Koritnice na Jalovec do Zavetišča pod Špičkom,
drugi dan čez Veliki in Srednji Pelc in sestop v Bavščico
 zelo zahtevna dvodnevna tura, brezpotje, plezanje I.
in II. stopnje
 čas hoje: 8 in 9 ur
 vodnika: Zidar Janez, Kužel Iztok
nedelja, 8. sep. 2013
9. srečanje vaščanov podblegoških vasi na Blegošu
 Na tradicionalno srečanje ob Koči na Blegošu, na potoško semanjo
nedeljo, so vabljeni vaščani vasi: Dolenja Žetina, Gorenja Žetina,
Jelovica, Laze, Leskovica, Martinj vrh, Potok, Robidnica, Volaka in
Zala.
 PD poskrbi za program srečanja
 srečanje spremljajo člani Upravnega odbora PD Škofja Loka
- 17 -

VODNIŠKI ODSEK
sobota, 14. sep. 2013
Krnčica (2142m)
 vrh v verigi Bohinjskih gora
 izhodišče planina Polog nad Tolminom, po neoznačeni poti na vrh,
sestop na planino Govnjač, Komno do Koče pri Savici.
 nezahtevna dolga tura, za planince z dovolj kondicije
 čas hoje: 9-10 ur
 vodnika: Peternelj Matjaž, Bašelj Slavko
nedelja, 15. sep. 2013
v neznano
 tura bo lahka in polna zanimivosti, namenjena prijetnemu druženju
in spoznavanju novega planinskega okolja
 vodnici: Laznik Slavica, Trampuš Nežka

prečkanje reke Soče pri vzponu na Lipnik

nedelja, 29. sep. 2013
Planinski izlet za družine
 planinski izlet bo speljan po vrhovih okoli Soriške planine, kjer je
veliko zgradb in zaklonišč, ostankov »alpskega zidu« ki so ga gradili
Italijani med 1. in 2. svetovno vojno
 podrobnejši opis poti in program izleta bo objavljen naknadno na
vseh običajnih mestih obveščanja PD Škofja Loka
 nezahtevna lahka tura
 čas hoje: 4-5 ur
 vodnika: Todorovič Iris, Laznik Slavica
sobota, 5. okt. 2013
Košutica (1968m)
 razgledni vrh v Karavankah, odmaknjen od grebena Košute
 iz Ljubelja po stari ljubeljski cesti na greben, preko pašnika Grunt
na vrh, sestop preko planine Korošce nazaj na Ljubelj
 zahtevna tura
 čas hoje: 6 ur
 vodnika: Tavčar Franci, Jelenc Roman
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VODNIŠKI ODSEK
sobota, 19. okt. 2013
Trupejevo poldne (1931m)
 vrh v grebenu Karavank, ki je posebno lep v jesenskem času, ko se
macesni obarvajo v zlato-rumeno barvo
 iz Srednjega vrha (960m) na Trupejevo poldne in po grebenu
(avstrijsko-slovenska meja) na Kresišče, sestop čez Grajščico,
mimo lovske koče na planini Za Lepim vrhom do izhodišča
 zahtevna dolga tura, neoznačene poti
 čas hoje: 6-8 ur
 vodnika: Koprek Franjo, Dolenc Ivanka

Jesenski pogled iz Trupejevega poldneva proti Julijskim Alpam

sobota, 26. okt. 2013
Kaluder (1980m)
 je samostojni vrh nad Vrsnikom, na vzhodni strani doline Soče, na
katerega ne vodi nobena označena pot
 Izhodišče bo v vasi Vrsnik (630m) in po neoznačenih poteh se
bomo povzpeli na vrh Kaludra. Sestop bomo izpeljali po drugi poti
do izhodišča ali pa v Lepeno.
 zahtevna dolga tura, neoznačene poti
 čas hoje: 8-9 ur
 vodnika: Jelenc Roman, Homan Lojze
nedelja, 10. nov. 2013
Brežiško hribovje
 31. Martinov pohod planinskega društva Brežice
 po pohodu martinovanje in druženje z brežiškimi planinci
 lahka pot, primerna za vse planince
 čas hoje: cca 4 ure
 vodnici: Trampuš Nežka, Laznik Slavica
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VODNIŠKI ODSEK
sobota, 23. nov. 2013
Šavnik (1576m)
 je samostojni vrh v grebenu južnih bohinjskih gora s katerega je
čudovit razgled v bohinjski kot, Julijske Alpe, Karavanke, ...
 iz Petrovega Brda do sedla Vrh Bače, na Šavnik in naprej čez
Slatnik in Lajnar nazaj na Petrovo Brdo
 nezahtevna tura
 čas hoje: 5 ur
 vodnika: Jelenc Roman, Todorovič Iris
sobota, 30. nov. 2013
Izlet vodnikov PD Škofja Loka
 po medsebojnem dogovoru bosta dva vodnika zadolžena za
izvedbo izleta, upoštevajoč vremenske razmere

Travniška dolina

sobota, 14. dec. 2013
21. nočni, zimski pohod »Čez goro k očetu«
 organizatorji s pohodom obudijo spomin na nečloveške napore
dveh majhnih deklic in njene matere
 izhodišče v Koprivni (SLO) pri kmetu Lipoldu, do mejnega prehoda
Luže, zaključek pri Raztočniku v Sončni Koprivni (A).
 zimski pohod, primeren za vse planince, v organizaciji PD
Dravograd
 čas hoje: 4-5 ur
 vodnici: Laznik Slavica, Trampuš Nežka
sobota, 21. dec. 2013
Na koline v loške hribe
 na eno od kmetij v Škofjeloških hribih, za dobro razpoloženje ob
koncu leta in prijetno rekreacijo
 več informacij z opisom bo podano ob razpisu izleta
 čas hoje: do 4 ure
 vodnika: Stanonik Jože, Peternelj Matjaž
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VODNIŠKI ODSEK

utrujeni macesen v jesenskih barvah

ponosne živali julilskih Alp, ki znajo pozirati obiskovalcem
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PLANINSKA SEKCIJA PRI DRUŠTVU UPOKOJENCEV
PLAN IZLETOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV ZA LETO 2013
V okviru PD Škofja Loka deluje tudi planinska sekcija pri Društvu
upokojencev Škofja Loka. Planirani izleti za leto 2013 so:
Datum

Cilj izleta

Izlet vodi

12. jan.

Pohod po poti slovenskega tolarja
(skupaj z PD Škofja Loka

Laznik Slavica,
Trampuš Nežka

1. feb. in
2. feb.

Prikaz varne hoje v zimskih razmerah
(Zelenica)

Laznik Slavica

28. feb.

Kraški rob iz Podgorja - Kojnik

Gartner Dragica

14. mar.

Pohodniška EKO pot okoli Žetal
(Haloze)

Bašelj Slavko

28. mar.

Rakitna

Nežka Trampuš

11. apr.

Poljčane - Ljubična - Nunska gora

Nežka Trampuš

25. apr.

Kamnik - Stari grad - Palovče Vrhpolje

Slavica Laznik

9. maj

Šentviška planota - Črvov vrh Ponikve

Nežka Trampuš

23. maj

Stranice - Mala gora - Golek

Slavica Laznik

6. jun.

Zatolmin - Vodel - Mrzli vrh

Gartner Dragica

20. jun.

Kuželjska stena

Slavica Laznik

4. jul.

Kofce - Veliki vrh

Nežka Trampuš

18. jul.

Boskovec (Golte)

Slavica Laznik

1. avg.

Polinik (Avstrija)

Gartner Dragica

13. avg. in
14. avg.

Logarska dolina - Okrešelj - Kamniško
sedlo - Brana - Kamn. sedlo Kamniška Bistrica

Slavica Laznik

29. avg.

Jezersko - Češka koča - Ledine

Gartner Dragica

12. sep.

Bohinjska Bela - Galetovec

Nežka Trampuš

26. sep.

Kanonir - Kozji vrh

Slavica Laznik

10. okt.

Prtovč- Kosmati vrh - Ratitovec

Gartner Dragica

24. okt.

Sele - Setiče (Avstrija)

Gartner Dragica

7. nov.

Rogla - Oplotniški Vintgar

Slavica Laznik

21. nov.

Rovtarica - Dražgoše

Nežka Trampuš

5. dec.

V neznano

Predlagani planinski izleti so datumsko opredeljeni, vendar se v primeru
neugodnih vremenskih razmer lahko prestavijo. Podrobnejši opisi
izletov bodo objavljeni na informativnih tablah DU Škofja Loka (Pošta,
Šolska ulica, sedež DU, PD internet)
Vodja planinske sekcije DU
Trampuš Nežka
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PLANINSKA SEKCIJA PRI DRUŠTVU UPOKOJENCEV

cvetoče senožeti pod Bukovim vrhom po nevihti

kapelica na Kredarici, pozimi
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TERAPEVTSKA SKUPINA PROJEKT - ČLOVEK
NAČRTOVANI PLANINSKI IZLETI TERAPEVTSKE SKUPNOSTI
PROJEKT-ČLOVEK ZA LETO 2013

januar

Sveti Jošt (845m)
 izhodišče: Podrovnik (446m)
 lahka označena pot
 čas hoje: 4,5 ure

Škofjeloško
Cerkljansko
hribovje

februar

Koča na Kozleku (997m)
 izhodišče: Trpčane (425m)
 lahka označena pot
 čas hoje: 3,5 ure

Goriško,
Notranjsko
in
Snežniško
hribovje

marec

Veliki Modraseves (1353m)
 izhodišče: Predmeja (tuneli 800m)
 lahka označena pot
 čas hoje: 3,5 ure

april

Šavnik (1574m)
 izhodišče: Podbrdo (515m)
 lahka označena pot
 čas hoje: 5,5 ure

Škofjeloško
Cerkljansko
hribovje

maj

Trupejevo Poldne (1931m)
 izhodišče: Srednji vrh (960m)
 lahko brezpotje
 čas hoje: 4,5 ure

Karavanke

junij

Dolkova Špica (2591m)
 izhodišče: Aljažev dom v Vratih (1015m)
 zahtevna označena pot
 čas hoje: 9,5 ure

julij

Planjava (2392m)
 izhodišče: Jermanca
 zahtevna označena pot
 čas hoje: 8 ur

Kamniško
Savinjske
Alpe

avgust

Kepa (2143m)
 izhodišče: Erjavčev rovt (1065m)
 zahtevna označena pot
 čas hoje: 6,5 ure

Karavanke

avgust

Triglav (2864m), 2 dni
 izhodišče: dolina Krme (930m)
 zelo zahtevna označena pot
 čas hoje: 8 ur in 4 ure

Julijske
Alpe

september

Veliko Kladivo (2094m)
 izhodišče: Matizovec (1072m)
 delno zahtevna označena pot
 čas hoje: 5,5 ure

Karavanke

oktober

Potoški Stol (2014m)
 izhodišče: Urbas (1280m)
 lahka označena pot
 čas hoje: 5,5 ure

Karavanke
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Goriško
hribovje

Julijske
Alpe

TERAPEVTSKA SKUPINA PROJEKT - ČLOVEK

november

Veliki Šmohor (1944m)
 izhod.: dom Klementa Juga v Lepeni
 lahka označena / neoznačena pot
 čas hoje: 8,5 ure

večkrat
letno

Blegoš (1391m)
Lubnik (1025m)

Julijske
Alpe

Plan izletov terapevtske skupnosti "projekt človek" je pripravil planinski
vodnik Tavčar Franci. Vse naštete izlete bo tudi vodil kot glavni vodnik.

Gradiška Tura

- 25 -

EKONOMSKO - REKLAMNE STRANI
POPUSTI IN UGODNOSTI ZA ČLANE PD DRUŠTEV V KOČAH IN
PRI PARTNERJIH PZS
Člani planinskih društev (PZS) imamo do 50% popust pri nočitvah v
kočah v Sloveniji, v tujini pa v 1300 kočah partnerskih planinskih
organizacij v alpskem delu Evrope. Izkazati se moramo z izkaznico. Z
vplačano članarino v kočah, ki so v privatni lasti popustov ni.
V spodnji tabeli so navedeni nekateri poslovni partnerji pri katerih
lahko kot član planinskega društva koristite ugodnosti pri nabavi
planinske in športne opreme.
POPUSTI ZA
INDIVIDUALNE
ČLANE

POPUST ZA
ČLANE PRI
NAKUPU PREK
DRUŠTVA

POPUST ZA
STROKOVNE
KADRE PZS,
REGISTRIRANE
ALPINISTE

KOMENTAR

Alpina
Žiri

10%

20% za
posamične
nakupe in
25% pri nakupu
več kot 20
parov obutve

30%

Velja v vseh
Alpininih
prodajalnah v
Sloveniji

Annapurna
Way

10% za
gotovino in
5% za kreditne
kartice

Gornik
Mohorič Mojca
s.p.

10%

IZDELOVALEC /
TRGOVINA

15%
15% oz.
dogovor pri
večjih naročilih

10% za gotovino
5% za negotovino

Iglu Šport

Promontana
Kranj

10%

10% pri nakupu
nad 830.- €

Tomas
Sport 2

15%

Univet d.o.o.

10%

Intersport

10% za
opremo,
oblačila ali
obutev za
pohodništvo ter
gorska kolesa

20% pri nakupu
nad 1000.- €
20% pri nakupu
nad 1000.- €
15% za
posamične
nakupe
opreme, oblačil
ali obutve za
pohodništvo ter
gorska kolesa

15%
individualno,
20% skupini
10% in dodatn.
10% popusta
kot dobropis ob
koncu leta
20%

Popust ne
velja za izdelke
v akciji in za
ProMo cene

25%
15%
20% za
opremo,
oblačila ali
obutev za
pohodništvo ter
gorska kolesa

Popust velja za
izdelke po
rednih cenah.
Popusti se ne
seštevajo in ne
velja za izdelke
INTERSPORT
priporoča

Geoset d.o.o.

10% popusta pri nakupu GPS Garmin

ON line d.o.o.

15% popusta pri nakupu izdelkov znamke ON-line

Prodajalne partnerjev PZS v Ljubljani in na Gorenjskem
Alpina Žiri, www.alpina.si ; popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah po
Sloveniji. V teh prodajalnah je predstavljena tudi celotna kolekcija pohodne
obutve. Seznam vseh prodajaln: www.alpina.si/si/mreza/si/.

Annapurna Way, www.annapurna.si ; Krakovski nasip 10 Ljubljana, trgovina
Švarova ul. 14, Ljubljana.

Gornik, Mohorič Mojca s.p., www.gornik.si ; Gorenja vas-Reteče 36, Škofja
Loka, 041 335 912

Iglu Šport, d.o.o., www.iglusport.si ; Ul. Mirka Vadnova 19, Kranj, 04/234-2478, v Ljubljani 3x, Lesce, Tolmin, Bovec, ... Več na spletnih straneh trgovine.
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EKONOMSKO - REKLAMNE STRANI
Promontana, d.o.o., www.promontana.si ; Koroška c. 5, Kranj, na Bledu, v
Ljubljani in Domžalah. Več na spletnih straneh trgovine.

Tomas Šport 2, d.o.o., www.tomassport.si ; v Ljubljani 3x, v Kranju, na Bledu,
Postojna, ... . Več na spletnih straneh trgovine.

Univet, d.o.o., Ljubljana, www.univet.si ; poslovalnica Pohodnik BTC, hala A,
Šmartinska 152, Ljubljana.

Intersport, www.intersport.si ; popusti veljajo v vseh trgovinah Intersporta v
Sloveniji. Več na spletnih straneh trgovine.

ON-line, d.o.o., www.on-line.si ; trgovina Brezovica 1, Žirovnica.
Geoset, d.o.o., www.geoset.si ; prodaja: poslovna cona A22, Šenčur in Založba
PZS, Dvorakova 9, Ljubljana.

Dolomiti
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EKONOMSKO - REKLAMNE STRANI
Koledar za leto 2013

Izdajatelj: PD Škofja Loka v 1000 izvodih
Slike v brošuri prispevali: Todorovič I., Laznik S., Novak A., arhiv …
Tisk: Tiskarna Čuk d.o.o.
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