PROGRAM AKTIVNOSTI
PD ŠKOFJA LOKA
V LETU 2014

PLANINSKO DRUŠTVO

DOM NA LUBNIKU (1025 m), tel.: 04 / 512 05 01
Dom je 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. Tomaţa (2 uri). Poti na Lubnik so
primerne za vse obiskovalce 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 obiskovalce, posebno za druţine.
V letu 2013 je koča pridobila certifikat "Okolju prijazna planinska koča".
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PLANINSKO DRUŠTVO

Z NAMI V HRIBE IN GORE
Pred vami je program izletniških aktivnosti za leto 2014, v
izvedbi planinskih vodnikov PD Škofja Loka, planinskih sekcij
Knauf Insulation in LTH Castings, načrtovani izleti planinske
sekcije Društva upokojencev Škofja Loka in Društva Projekt –
Človek iz Sopotnice. Kot vedno, se bomo trudili programe
izvesti v določenih terminih, oz. se prilagoditi vremenskim
razmeram.
Glede na različne sposobnosti in interese naših članic in članov,
smo v program vključili nekaj izletov na cilje, ki jih ţelimo
obiskati bolj pogosto, nekaj pa je novih, da bomo bolje spoznali
naše hribe in gore. Naši vodniki bodo prilagodili tempo hoje
tako, da bodo vsi vodeni prišli na ţeleni cilj. Teţavnost
načrtovanih izletov je različna, zato boste lahko izbrali tiste, ki
ustrezajo vašim ţeljam in sposobnostim.
Programu dodajamo še informacijo o članarini, ki je enaka
lanski, ugodnejša pa za srednješolce in študente, tudi
zavarovalni pogoji se ne spreminjajo. Le malo je spremenjen in
dopolnjen pregled podjetij, ki planincem nudijo ugodnosti pri
nakupu planinske in druge športne opreme.
Še veliko drugih informacij boste dobili skozi vse leto na spletni
strani PD Škofja Loka, od vodnikov in v pisarni PD.

Pomembne obletnice PD Škofja Loka v letu 2014:
 12. maja 1929 - je bil sedeţ podruţnice Slovenskega
planinskega društva prenesen v Škofjo Loko (85 let)
 1954 - PD ustanovi mladinski odsek (60 let)
 18. septembra 2004 - smo odprli obnovljeno etaţo za goste
v koči na Blegošu (10 let)
 2004 - v ostrešju skladišča v Breznici so planinski vodniki
uredili dvorano za vsaj 60 oseb (10 let)
Tem dogodkom bomo posvetili posebno pozornost.

V hribih in gorah vam ţelimo veliko lepih trenutkov, prijetne
druţbe in varen korak.

Joţe Stanonik,
predsednik PD Škofja Loka
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PLANINSKO DRUŠTVO Škofja Loka
Kapucinski trg 13, (nad avtobusno postajo)
4220 Škofja Loka
tel.; 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 delovni dan od 8 do 13 ure,
00
00
ponedeljek in sreda pa tudi od 16 do 18 ure.
V pisarni PD:

 se lahko včlanite v planinsko društvo,
 se prijavite na izlete in pohode,
 nabavite zemljevide, vodnike, transverzalne knjiţice 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,
 obiščete nas na spletni strani:
www.pd-skofjaloka.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
po škofjeloškem hribovju je primerna za vse planince in v
vseh letnih časih. Karto Polhograjsko hribovje, vodnik
Škofjeloško in Cerkljansko hribovje in dnevnik Loška
planinska pot dobite v pisarni PD Škofja Loka, v koči na
Blegošu in na Lubniku.
IZLETNIŠKA KARTA
"Škofjeloško in Cerkljansko hribovje" vam bo vodnik, da
ste na pravi poti do izbranega cilja. Karte ni več v prodaji.
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Koprivnik, Mladi vrh, Stari vrh ... Lubnik

Navadni gad (Vipera berus) med alpsko veleso (Dryas octopetala) na planini Lipanca
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PLANINSKO DRUŠTVO
ČLANARINA IN KATEGORIJE V ČLANSTVU PD
S članstvom v Planinskem društvu ste nezgodno zavarovani, imate
popuste v kočah in ugodnosti pri nabavi planinske in športne opreme pri
partnerjih PZS.
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

oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ug.

16,50 €

A+

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta

7,00 €

P+O

predšolski in osnovnošolski otrok

6,00 €

OPP

oseba s posebnimi potrebami

6,00 €

Pri plačilu druţinske članarine (mati, oče, otroci) se prizna popust v
višini 20% za vsakega člana, razen za člane kategorij A+, A in B1.
Člani, ki do 31.1.2014 poravnajo članarino za leto 2014, imajo
neprekinjeno zavarovalno jamstvo, člani A+ in A pa tudi neprekinjeno
prejemanje revije Planinski vestnik. Na zniţano članarino pri S+Š se
druţinski popust ne obračuna. Članstvo in vse ugodnosti trajajo od
dneva včlanitve do 31.1.2015.
ZAVAROVANJE ČLANOV PD
Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Wiener Städtische,
podruţnica 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 pri izvajanju planinske dejavnosti
krpljanje
prostovoljno vodništvo
 prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev
kritje obsega le čas 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 (EV)

25.000

15.000

5.500

5.500

Invalidnost (EV)

75.000

50.000

8.500

8.500

↑ območje kritja ↑

svet

svet

svet

svet

Stroški reševanja (EV)

15.000

10.000

3.000

↑ območje kritja ↑

cel svet,
razen SLO

Zavarovanje zasebne
odgovornosti članov (EV)

150.000

120.000

50.000

50.000

↑ območje kritja ↑

svet

svet

EV in TR

EV in TR

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

PLANINSKO DRUŠTVO
OPOZORILO! Vse dejavnosti je potrebno izvajati razmeram in znanju
udeleţencev 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 TEŢAVNOSTI
Pri vsakem planinskem izletu ali pohodu bo navedena tudi teţavnost 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 teţjih mest, kjer si zaradi varnosti
pomagamo z rokami. Morebitne varovalne naprave so namenjene
varnosti planinca in niso nujno potrebne za premagovanje teţjih 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 teţjih 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.

Tudi taki smerokazi, delo lokalnih zanesenjakov, nas vabijo v hribe
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VODNIŠKI ODSEK

SPLOŠNO
Vodniški odsek pri PD Škofja Loka je bil
ustanovljen 29. junija 1989 in zdruţuje
usposobljene ter izkušene vodnike
Planinske zveze Slovenije. V okviru našega
dela ţelimo 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 udeleţencev večje.
Program aktivnosti je raznolik. V prvi vrsti so to planinski
izleti različnih teţavnosti, od laţjih hribovskih izletov do zelo
zahtevnih ali večdnevnih hribovskih tur, skratka za vsakega, ki
ţeli organizirano in pod strokovnim vodstvom spoznati gorski
svet, bi se kaj našlo. 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 udeleţenci srečamo v
vodniških prostorih v Breznici, kjer se ob posnetem gradivu
spominjamo dogodkov in si izmenjamo mnenja in občutke o
doţivetem.
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 radiu Sora ob četrtkih.
Prosimo, da pred prijavo natančno preberete podrobni razpis
izleta in se pravočasno prijavite. S tem boste pomagali k laţji
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 pridrţujemo
pravico izvedbe rezervnega programa, cilja ali odpovedi ture. O
spremembah vse prijavljene obvestimo po telefonu ali preko
elektronske pošte.
PRIJAVE NA IZLET
Osnovni pogoj za udeleţbo na izletu je članstvo v
planinskem društvu, ki je hkrati tudi kot potrdilo nezgodnega
zavarovanja. Prijave sprejemamo v društveni pisarni po
telefonu, osebno, po e-pošti ali pri vodniku, ki vodi turo. Višina
prispevka za posamezne izlete je razvidna iz razpisa. Člani
domačega planinskega društva in mladoletni udeleţenci plačajo
niţji 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 neudeleţba na
njem se zabeleţi v seznam nezanesljivih udeleţencev izletov.
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VODNIŠKI ODSEK
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: 031 360 525

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

KRŢIŠNIK NEJA / A (pripravnica),
Škofja Loka
e-pošta: neja.krzisnik@gmail.com
KUŢEL IZTOK / A, B, C, D,
Cankarjev trg 12, Škofja Loka
e-pošta: iztok.kuzel@siol.net

GSM: 040 415 964

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

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

STANONIK JOŢE / 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: 031 604 884

TRAMPUŠ NEŢKA / 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 AKTIVNOSTI V LETU 2014
Sobota, 11. januar 2014
8. 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 breţiških hribih
 organizator PD Breţice
 lahka pot, običajno v snegu, primerno za vse planince
 čas hoje: 3-4 ure
vodnici: Laznik Slavica, Trampuš Neţka

Sobota, 11. januar – nedelja, 12. januar 2014
35. 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 Draţgoše
 pohod je zahteven saj poteka preteţno 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 Draţgoše

Nedelja, 12. januar 2014
Pohod Škofja Loka - Dražgoše
 spominski pohod na draţgoške prireditve iz Škofje Loke čez Kriţno
goro, Planico, Čepulje in Mohor v Draţgoše
 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
 vodnika: Jelenc Roman, Tavčar Franci
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VODNIŠKI ODSEK
Sobota, 1. februar 2014
Kopitnik (910m)
 Kopitnik je visok ozek hrbet v Posavskem hribovju, ki se vije v
polkrogu, v katerem se vrstijo kraški usadi in doline. Razgled z vrha
je seveda vreden truda.
 izhodišče so Rimske Toplice, sestop mimo Doma v Gorah v
Hrastnik
 lahka markirana pot, primerna za vse planince
 čas hoje: 5 ur
 vodnika: Bašelj Slavko, Tavčar Franci

Debela Peč

Sobota, 15. februar 2014
Debela Peč (2005m)
 najvzhodnejši dvatisočak v Julijcih
 izhodišče v Rudni dolini pri odcepu za Šport hotel (1280m), čez
planino Javornik, mimo Blejske koče na vrh, povratek po isti poti
 zahtevna tura, primerna za vse planince, ki so opremljeni in vajeni
gibanja po snegu
 čas hoje: 7-8 ur
 vodnici: Dolenc Ivanka, Laznik Slavica

Sobota, 1. marec 2014
18. 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
 zahteven pohod, primeren za dobro telesno pripravljene pohodnike
z zimsko opremo
 čas hoje: 7-8 ur
 vodnika: Todorovič Iris, Bašelj Slavko
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VODNIŠKI ODSEK
Marec 2014
Občni zbor PD Škofja Loka
 v drugi polovici meseca marca bo občni zbor Planinskega društva
Škofja Loka, kjer bomo predstavili doseţke v preteklem letu in
načrte za prihodnost
 kraj in točen datum bo objavljen naknadno na vseh običajnih mestih
obveščanja PD Škofja Loka.

Smučanje po sveţem "pršiču"

Sobota, 12. april 2014
Kotovo sedlo ali Mala Mojstrovka (turno smučanje)
 cilj ture je odvisen od sneţnih in vremenskih razmer
 lahka turno-smučarska tura
 čas hoje: 4-5 ur
 vodnika: Zidar Janez, Todorovič Iris

Nedelja, 20. april 2014
6. zbor vodnikov in mentorjev MDO Gorenjske
 letos srečanje organizira PD Jesenice
 podrobnejši opis srečanja bo podan z vabilom

Sobota, 26. april 2014
Planinski izlet za družine
 nezahtevna lahka tura, zatem druţenje ob zabavnih igrah
 podrobnejši opis poti in program izleta bomo objavili pravočasno na
vseh običajnih mestih obveščanja
 vodnika: Laznik Slavica, Todorovič Iris
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VODNIŠKI ODSEK
Sobota, 10. maj 2014
Nanos (1262m)
 z vrhom Pleša in daleč vidnimi TV antenami zaključuje skalni rob
med Vipavsko dolino in Postojnsko kotlino
 iz Razdrtega (575m) čez Plešo ali Grmado do Vojkove koče, sestop
čez Šmihelj v Predjamo ali mimo Abrama v Vipavo
 lahka do zahtevna tura
 čas hoje: 5-6 ur
 vodnika: Stanonik Joţe, Krţišnik Neja

Nanos s postojnske strani

Nedelja, 11. maj 2014
38. 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,
Ţetina, 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

Pogled z vrha Blegoša proti vzhodu
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VODNIŠKI ODSEK
Sobota, 17. maj 2014
Svinjak (1653m)
 ošiljen vrh ob poti Bovec - Trenta, zaradi oblike imenovan tudi
bovški Matterhorn
 izhodišče Kal-Koritnica (460m), po juţnem pobočju na vrh,sestop
po isti poti do izhodišča. Med potjo so vidni ostanki iz 1. sv. vojne in
poţara iz pred nekaj let
 lahka do zahtevna tura, primerna za vse planince
 čas hoje: 5-6 ur
 vodnika: Tavčar Franci, Jelenc Roman

Svinjak nad Bovcem

Sobota, 24. maj 2014
Klek (1181m), Hrvaška
 je zelo markanten in izpostavljen vrh na vzhodnem robu Velike
Kapele, nad mestom Ogulin
 izhodišče bo v vasi Vitunj, sestopili pa bomo do Kneje in nato v
Ogulin
 lahka označena pot, primerna za vse planince
 čas hoje: 5-6 ur
 vodnika: Bašelj Slavko, Zidar Janez
Sobota, 7. junij - nedelja, 8. junij 2014
Tečaj varne hoje v kopnih razmerah na Zelenici
 v Gorniškem učnem centru na Zelenici organiziramo za naše člane
prikaz varne hoje v kopnih razmerah
 v soboto se bomo iz Ljubelja odpravili do Doma na Zelenici, sledila
bodo predavanja, naslednji dan pa bomo z inštruktorji pridobljeno
znanje preizkusili na terenu
 vodniki: Laznik Slavica, inštruktorji planinske vzgoje
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VODNIŠKI ODSEK

Kresišče ali Schwarzkogel (Črni vrh)

Sobota, 21. junij 2014
Kresišče (1839m), po plezalni poti
 Kresišče je vrh v grebenu Karavank, zahodno od Kepe, s katerega
je lep razgled na avstrijsko stran in proti Martuljkovi skupini
 iz Baumgartenhofa se bomo usmerili na plezalno pot in preizkusili
znanje, ki ga bomo pridobili na Zelenici, sestop pa bo ob zadostnem
številu prijavljenih čez Grajščico na Srednji vrh
 pot je v plezalnem delu zelo zahtevna
 čas vzpona: 3-4 ur
 vodnika: Laznik Slavica, Todorovič Iris
Sobota, 28. junij 2014
Lopič (1958m) - Monte Plauris
 najvišji vrh Muzcev v osrčju Karnijskih Alp
 izhodišče v kraju Stavoli Tugliezzo (550m) nad Carnio
 srednje zahtevna pot
 čas hoje: 7-8 ur
 vodnika: Homan Lojze, Tavčar Franci

Vršni del Lopiča od jugovzhoda
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VODNIŠKI ODSEK

Gubno, Kriška stena in Razor

Sobota, 19. julij 2014
Kriška stena, Križ (2410m), Gubno (2404m)
 plezalni del poti preko Kriške stene je speljan po naravnih prehodih
in je zelo malo tehničnih pomagal
 iz vršiške ceste v Krnico, čez Kriško steno na Kriţ in Gubno, sestop
v dolino Vrat
 zelo zahtevna pot za planince z dovolj kondicije
 čas hoje: 9-10 ur
vodnika: Jelenc Roman, Tavčar Franci

Sobota, 26. julij - nedelja, 27. julij 2014
Dolomiti nad prelazom San Pallegrino
 iz kraja Pozza di Fassa se dviga enakomeren 20 km-ski greben
Monzona in Sostabela (2500 – 2700 m.n.v.) s čudovitim pogledom
na juţno stran Marmolade
 po grebenu sta speljani dve čudoviti lahki ferati »Bepi Zac« in
»Federspiel« z oceno A, B.
 ferati sta lahki, zahtevata pa spretnost in znanje uporabe tehnične
opreme
 čas hoje: 1. dan 5-6 ur, 2. dan 7 ur
 vodnika: Todorovič Iris, Laznik Slavica
Sobota, 9.avgust - nedelja, 10. avgust 2014
Triglav (2864m)
 ţe tretje leto zapored bomo organizirali vzpon na naš
najvišji vrh
 izhodišče, smer vzpona in sestopa bodo določeni po
dogovoru s prijavljenimi kandidati
 v vsakem primeru zelo zahteven vzpon
 vodnica: Laznik Slavica, vodniki PD Škofja Loka
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VODNIŠKI ODSEK

Bavški Grintavec nad Zadnjo Trento

Sobota, 30. avgust 2014
Bavški Grintavec (2347m)
 je vrh v grebenu treh dolin Bavšice, Soče in zadnje Trente
 iz Zadnje Trente proti planini Zapotok na sedlo Kanja in na vrh,
sestop po nekoliko laţji direktni poti
 zelo zahtevna tura, ni za vrtoglave
 čas hoje: 6 ur
 vodnika: Zidar Janez, Kuţel Iztok
Sobota, 6. september 2014
Veliki Babanjski Skedenj (2121m)
 vrh v juţnem delu Kaninskih podov
 izhodišče bo pri postaji B kaninske ţičnice, po mulatjerah in
brezpotju preko sedla Ruše na vrh, povratek mimo ruševin starega
planinskega doma
 srednje zahtevna tura
 čas hoje: 8 ur
 vodnika: Homan Lojze, Tavčar Franci

Pogled na Veliki Babanski Skedenj s soseščino iz bovške strani
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VODNIŠKI ODSEK
Nedelja, 7. september 2014
10. srečanje vaščanov podblegoških vasi na Blegošu
 Na tradicionalno srečanje ob Koči na Blegošu, na potoško semanjo
nedeljo, so vabljeni vaščani vasi: Dolenja Ţetina, Gorenja Ţetina,
Jelovica, Laze, Leskovica, Martinj vrh, Potok, Robidnica, Volaka in
Zala.
 PD poskrbi za program srečanja.
 Srečanje spremljajo člani Upravnega odbora PD Škofja Loka.
Sobota, 20. september 2014
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.
 zahtevna, dolga tura, neoznačene poti
 čas hoje: 8-9 ur
 vodnika: Jelenc Roman, Todorovič Iris

Praktični del prikaza varne hoje po hribih, na Kamnitniku

Petek, 26. september 2014
Prikaz varne hoje v gorah v kopnih razmerah
 namenjen je organiziranim šolskim skupinam in ostali mladini
 kratek teoretični in praktični prikaz za varnejšo hojo v gore
 prikaz bo potekal v popoldanskih urah za Kamnitnikom
 čas aktivnosti: 3 ure
 vodniki: vodniški odsek PD Škofja Loka, ob dogovoru pa tudi jamarji
in gorski reševalci
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VODNIŠKI ODSEK
Sobota, 11. oktober 2014
Ogradi (2087m)
 vrh med zgornjimi bohinjskimi planinami z lepimi razgledi po
okoliških vrhovih
 izhodišče ture bo na planini Blato, čez planino Krstenica in planino
Jezerca in Lazovškega prevala na vrh Ogradov, sestop pa čez
planino v Lazu nazaj na izhodišče.
 nezahtevna tura
 čas hoje: 8 ur
 vodnika: Tavčar Franci, Krţišnik Neja

Ogradi iz planine v Lazu

Sobota, 18. oktober 2014
Izlet vodnikov PD Škofja Loka
 po medsebojnem dogovoru bosta dva vodnika zadolţena za
izvedbo izleta, upoštevajoč vremenske razmere
Sobota, 25. oktober 2014
V neznano
 tura bo lahka in polna zanimivosti, namenjena prijetnemu druţenju
 čas hoje: 3 ure
 vodnici: Laznik Slavica, Trampuš Neţka

Jesenska idila
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VODNIŠKI ODSEK
Nedelja, 16. november 2014
14. pohod po Vrtovčevih poteh
 izhodišče bo v vasi Ustje, skozi Dolenje do Ostrega vrha preko
Planine, kjer je Matija Vrtovec sluţboval, do Šmarij, kjer je bil rojen
ter nazaj na izhodišče na Ustjah
 lahka pot, primerna za vse planince
 čas hoje: 5-6 ur
 vodnici: Trampuš Neţka, Laznik Slavica
Sobota, 29. november 2014
Po Loški planinski poti
 tudi v tem koledarskem letu bomo organizirali planinski izlet po LPP
(Loški planinski poti), ki je bila odprta ob 1000-letnici Škofje Loke,
leta 1973
 odsek poti, izhodišče in cilj bo objavljen v razpisu izleta
 lahka markirana pot, primerna za vse planince
 čas hoje: okoli 6 ur
 vodnika: Bašelj Slavko, Trampuš Neţka
Sobota, 20. december 2014
16. na koline v loške hribe
 na eno od kmetij v Škofjeloških hribih, za dobro razpoloţenje ob
koncu leta in prijetno rekreacijo
 več informacij z opisom bo podano ob razpisu izleta
 čas hoje: do 4 ure
 vodnika: Stanonik Joţe, Laznik Slavica

Po sneţenju na Soriški planini
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VODNIŠKI ODSEK

Sleme nad Vršičem, v ozadju Jalovec

Julijski lan (Linum julicum)
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PLANINSKE SEKCIJE, KI DELUJEJO POD OKRILJEM PD ŠKOFJA LOKA

PLANINSKA SEKCIJA LTH CASTINGS
Planinska sekcija v podjetju, ki se danes imenuje LTH Castings, je
bila ustanovljena 26. okt. 1990 (LTH-OL). V vsem času obstoja je bilo
delovanje sekcije bolj in manj aktivno. V zadnjih nekaj letih se je
zanimanje za planinske izlete spet povečalo, zato smo za leto 2014
pripravili plan izletov:
MESEC

PLANINSKI IZLET

februar

Komna, v zimskih razmerah

april

Nanos, mejnik med postojnsko kotlino in vipavsko dolino

junij

Pršivec, ko planšarji s čredami odidejo v planine na pašo

avgust

Dolomiti, lahka, atraktivna tura z lepimi razgledi

oktober

Pl. Krstenica, Ogradi, jesenske barve v naravnem okolju

Avrikelj ali lepi jeglič (Primula auricula)

PLANINSKA SEKCIJA KNAUF INSULATION
Planinska sekcija je bila ustanovljena avgusta 1978 v tedanji Termiki
TOZD Proizvodnja Škofja Loka. Plan izletov je okviren, datume bomo
določili glede na vremenske razmere.
ČAS HOJE

ZAHTEVNOST

januar

po Loških hribih

TURA – IZLET

6 ur

nezah.

februar

po Loških hribih

6 ur

nezah.

marec

MESEC

Vremščica

4 ur

nezah.

april

po Bohinjskih planinah

7 ur

nezah.

maj

Rombon

9 ur

nezah./zah.

junij

Tosc ali Tolminski Kuk in
Tolminski Migovec

8 ur

nezah./zah.

julij

Cuel de la Barette

7 ur

nezah./dolga

Kaluder ali Veliki Babanski
Škedenj

6 ur

nezah./dolga

Ţrd

5 ur

nezah./zah.

Kalški greben ali Poldašnja
špica

7 ur

nezah.

november

Debela peč – Mreţice

5 ur

nezah.

december

zaključni izlet - Haloze

4 ur

nezah.

avgust
september
oktober
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PLANINSKE SEKCIJE, KI DELUJEJO POD OKRILJEM PD ŠKOFJA LOKA

PLANINSKA SEKCIJA PRI DRUŠTVU UPOKOJENCEV
PLAN IZLETOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV ZA LETO 2014
V okviru PD Škofja Loka deluje tudi planinska sekcija pri
Društvu upokojencev Škofja Loka. Planirani izleti za leto 2014
so:
Datum

Cilj izleta

Izlet vodi

11. januar

Pohod po poti slovenskega tolarja
(skupaj z PD Škofja Loka

Laznik Slavica

27. februar

Pokljuka - Zajamniki

Laznik Slavica

13. marec

Kojnik - Golič

Gartner Dragica

27. marec

Po sledeh soške fronte

Bašelj Slavko

10. april

Kočevje - Mestni vrh

Gartner Dragica

24. april

Haloške gorice

Gartner Dragica

8. maj

Otliško okno

Laznik Slavica

22. maj

Smrekovec

Laznik Slavica

5. junij

Ajdna - Valvazorjeva koča

Trampuš Neţka

19. junij

Virnikov Grintavec

Trampuš Neţka

3. julij

Završnica - Srednji vrh

Laznik Slavica

17. julij

Breţniške peči

Laznik Slavica

31. julij

Velebit (2 dni)

Gartner Dragica

14. avgust

Višarje - Kamniti Lovec

Trampuš Neţka

28. avgust

Kota 1313

Laznik Slavica

11. september

Zermola

Gartner Dragica

25. september

Pikovo, splavarjenje

Laznik Slavica

9. oktober

Mali Pal

Gartner Dragica

11. oktober

Urekov pohod

Trampuš Neţka

23. oktober

Slivnica - Rakov Škocjan

Trampuš Neţka

6. november

Sele - Setiče

Gartner Dragica

20. november

Lubnik

vodnice

4. december

Zaključni izlet v neznano

vodnice

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, sedeţ DU, PD internet)
Vodja planinske sekcije DU
Trampuš Neţka
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DRUŠTVO PROJEKT - ČLOVEK
PREDVIDENI PLANINSKI POHODI ZA
DRUŠTVO PROJEKT-ČLOVEK V LETU 2014

januar

Krim (1107m)
 izhodišče: Preserje (400m)
 lahka označena pot
 čas hoje: ↑2,5h, ↓2h, skupaj 4,5 ure
 sestop po isti poti

Goriško,
Notranjsko
in
Sneţniško
hribovje

februar

Slavnik (1028m)
 izhodišče: Prešnica (460m)
 lahka označena pot
 čas hoje: ↑2h, ↓1,5h, skupaj 3,5 ure
 sestop po isti poti

Goriško,
Notranjsko
in
Sneţniško
hribovje

marec

Javornik nad Črnim vrhom (1240m)
 izhodišče: Col (627m)
 lahka označena pot
 čas hoje: ↑3h, ↓2,5h, skupaj 5,5 ure
 sestop po isti poti

Goriško
hribovje

april

Jelenk (1107m)
 izhodišče: Spodnja Idrija (305m)
 zelo zahtevna označena pot "Čez
Kendove robe"
 čas hoje: ↑2,5h, ↓2h, skupaj 4,5 ure
 sestop po lahki poti v Spodnjo Idrijo

Škofjeloško
Cerkljansko
hribovje

maj

Viševnik (2050m)
 izhodišče: Rudno polje (1347m)
 delno zahtevna označena pot, čez kačji
rob
 čas hoje: ↑2,5h, ↓2h, skupaj 4,5 ure
 sestop po lahki poti na Rudno polje

Julijske
Alpe

junij

Debeli vrh (2390m)
 izhodišče: Planina Blato(1147m)
 zahtevno brezpotje
 čas hoje: ↑4h, ↓4h, skupaj 8 ur
 sestop po isti poti

Julijske
Alpe

julij

Škrlatica (2740m)
 izhodišče: Aljaţev dom v Vratih (1015m)
 zelo zahtevna označena pot
 čas hoje: ↑6h, ↓4h, skupaj 10 ur
 sestop po isti poti

Julijske
Alpe

avgust

Skuta (2532m)
 izhodišče: v Koncu (900m)
 zelo zahtevna označena steza, čez
Ţmavčarje
 čas hoje: ↑4,5h, ↓5h, skupaj 9,5 ure
 sestop čez Kokrško sedlo
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Kamniško
Savinjske
Alpe

DRUŠTVO PROJEKT - ČLOVEK

avgust

Triglav (2864m), 2 dni
 izhodišče: Aljaţev dom v Vratih (1015m)
 zelo zahtevna označena pot; Prvi dan po
Tominškovi poti mimo doma Valentina
Staniča čez Rţ na Kredarico, vzpon na
vrh in sestop do Planike (prenočišče).
Drugi dan sestop v dolino Krme.
 čas hoje: 1.dan 10h, 2.dan 5h,
skupaj 15 ur
 drugi dan sestop čez Prag v dolino Vrat

Julijske
Alpe

september

Debela Peč (2014m)
 izhodišče: Šport Hotel, Pokljuka (1280m)
 lahka označena pot
 čas hoje: ↑3,5h, ↓2,5h, skupaj 6 ur
 sestop po isti poti

Julijske
Alpe

oktober

Mala Ponca (1925m)
 izhodišče: dom v Planici (834m)
 zahtevna neoznačena steza
 čas hoje: ↑3,5h, ↓3h, skupaj 6,5 ure
 sestop po isti poti

Julijske
Alpe

november

Čukla (1767m)
 izhod.: Zavrzelno (700m)
 lahka označena pot
 čas hoje: ↑3h, ↓2,5h, skupaj 5,5 ure
 sestop po isti poti

Julijske
Alpe

večkrat
letno

Blegoš (1391m)
Lubnik (1025m)

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

Kamniško sedlo, Planjava, Ojstrica
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VARSTVO GORSKE NARAVE
ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PRI PD ŠKOFJA LOKA
Ena izmed najvaţnejših nalog varuhov gorske
narave je skrb za ohranjanje naravnega okolja.
Odgovoren odnos do narave moramo začeti vzgajati
najprej pri sebi, v naših druţinah, pri prijateljih, na
delovnih mestih. Na sprehodih v naravi se
odpočijemo, uredimo misli, naberemo energijo. Zato
moramo poskrbeti, da bodo to moţnost imeli tudi
naši zanamci. Včasih se premalo zavedamo, kakšen privilegij je ţiveti in
delati na tem prelepem koščku sveta. Narave in njenih vrednot ne
moremo meriti, ker so neprecenljive. Kot je zapisal ţe Einstein: "Kar
lahko štejemo, ni vredno šteti, kar pa je vredno, tega ne moremo šteti."
Zato, da se bomo druţili in uţivali v prelepi naravi bomo v letu 2014
pripravili naslednje pohode:
MESEC

PLANINSKI IZLET

marec ali april

Rastišče blagajevega volčina

maj

Golica

junij

Pokljuška soteska

oktober

Kriţevnik

Datume bomo določili ob razpisu, glede na vremenske razmere. Pohodi
ne bodo zahtevni. Imeli bomo dovolj časa za opazovanje narave, zato
se ga lahko udeleţite tudi tisti z manj kondicije.
Blagajev volčin je vrsta, o
kateri so največ pisali in ki je
vzbudila največ zanimanja.
Odkrit je bil leta 1837 na Gori
pri Polhovem Gradcu. Zaradi
ogroţenosti so ga zavarovali
ţe leta 1898 skupaj s planiko
in je postal tudi simbol naših
naravovarstvenih prizadevanj.
V Rdečem seznamu
ogroţenih praprotnic in
semenk Slovenije je uvrščen
med ranljive vrste (V).

Golica je neporaščen vrh, ki
se nahaja severno od
Jesenic. Z vrha je lep pogled
na zahodne Karavanke in del
Julijskih Alp s Triglavom.
Najprimernejši čas za obisk
Golice je mesec maj, saj na
pobočjih Planine pod Golico
takrat cvetijo narcise, ki
krasijo okolico. Zaradi
ohranjanja narcis, le teh ne
trgajmo in s tem dopustimo,
da jih bodo občudovali še
naslednji rodovi.
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VARSTVO GORSKE NARAVE
Pokljuška soteska, tudi
Soteska Ribščice je 1,5
km dolga soteska ob
vzhodnem vznoţju
alpske planote Pokljuke
nad dolino reke Radovne
v TNP. Soteska je suha,
v spodnjem delu pa se
pojavi potok Ribščica
(pritok Radovne), ki je ob
zadnji ledeni dobi odvajal
vodo s Pokljuškega
ledenika in izklesal
apnenčaste kamnine do 50 m globoko. V osrednjem delu soteske so
številni fosilni ostanki, naravni mostovi, na najoţjem, neprehodnem delu
pa so ţe leta 1930 speljali 800 m turistične poti (lesene mostove v
partizanskem prehodu, imenovane Galerije kraljeviča Andreja). Med
znamenitosti soteske sodi tudi Pokljuška luknja, (skalna votlina z dvema
vhodoma in tremi naravnimi okni, v kateri naj bi se med svojim begom v
Nemčijo skrival Primoţ Trubar; skozi luknjo vodi pot naprej na Staro
Pokljuko) ter Stranska soteska, ki jo ob deţevnih obdobjih napolnjuje
22m visok slap.
Kriţevnik je razgleden
vrh na severovzhodnem
robu Dleskovške
planote. Z omenjenega
vrha je lep pogled po
večjem delu planote,
kjer se vidita tudi oba
najvišja vrhova
omenjenega pogorja
(Velika Zelenica in Veliki
vrh). Najlepši pa je
pogled na Ojstrico, ki se
prepadno spušča v
dolino Robanovega kota. Desno od Ojstrice se vidijo osrednji Grintovci,
Krofička, Strelovec in proti vzhodu Raduha. Pot na Kriţevnik vodi po
macesnovem gozdu, ki jeseni kar zaţari v čudovitih barvah.

Mak (posebne barve), julijski mak je bele, retijski mak pa rumene barve
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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
Ţiri

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

Iglu Šport

15%
15% oz.
dogovor pri
večjih naročilih

10% za gotovino
5% za negotovino

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

Promontana
Kranj

10%

10% pri nakupu
nad 830.- €

20%

Tomas
Sport 2

15%

20% pri nakupu
nad 630.- €

25%

Univet d.o.o.

10%

20% pri nakupu
nad 1000.-€

15%

Intersport

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

15% za
posamične
nakupe
opreme, oblačil
ali obutve za
pohodništvo ter
gorska kolesa

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

Popust ne
velja za izdelke
v akciji in za
ProMo cene
Popust velja za
planinsko in
treking obutev.

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

Ţolna šport

10% popusta pri nakupu izdelkov znamke ŢOLNA ŠPORT

Thermana d.d.
Terme Laško

20% popusta za bazen in savno
10% popusta za wellness storitve
na redne cene namestitev v hotelih nudijo
od 10% do 15% popusta

Terme KRKA

Terme Dolenjske Toplice;
Terme Šmarješke Toplice;
Talaso Strunjan;
Hoteli Otočec;
Hotel Krka Novo mesto;

Zavarovalnica
GENERALI

Zavarovalnica nudi 5% popusta za več vrst avtomobilskega zavarovanja in
zavarovanja premičnin in nepremičnin.

Zavarovalnica
WIENER
STÄDTISCHE

Zavarovalnica nudi 10% popusta pri zavarovanju stanovanjskih hiš, etaţne
lastnine in stan. opreme. Na letno premijo nezgodnega zavarovanja (TOP
400) pa nudi 5% popusta.
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na redne cene wellness storitev nudijo od
10% do 15% popusta (v hotelih, ki izvajajo
tak program)

EKONOMSKO - REKLAMNE STRANI
Prodajalne partnerjev PZS v Ljubljani in na Gorenjskem
Alpina Ţiri, 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 Avantura d.o.o., www.gornik.si ; Gorenja vas-Reteče 4 (trgovina),
Škofja Loka, tel.: 04 0599 64 030 ali 04 51 332 51 .

Iglu Šport, d.o.o., www.iglusport.si ; Ul. Mirka Vadnova 19, Kranj, 3x Ljubljana,
Lesce, Tolmin, Bovec, ... Več na spletnih straneh trgovine.

Promontana, d.o.o., www.promontana.si ; Koroška c. 5, Kranj, na Bledu, v
Ljubljani in Domţalah. 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, Ţirovnica.
Geoset, d.o.o., www.geoset.si ; prodaja: poslovna cona A22, Šenčur in Zaloţba
PZS, Dvorakova 9, Ljubljana.

Zlata pogačica (Trollius europaeus) na Blegošu
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GORNIK AVANTURA, D.O.O.
Trgovina Gornik se nahaja pri stavbi Domela, na naslovu Gorenja vas – Reteče 4,
Škofja Loka (pri edinem semaforju v Retečah iz smeri Škofje Loke zavijete desno
in se peljete do naše table na parkirišču). Specializirani smo za izdelavo oblačil.
Naša strast in veselje je narediti oblačila, ki bodo zadovoljila še tako zahtevno
stranko. Naša prednost je izdelava po meri vsakega posameznika. Pri nas boste
lahko zase dobili pohodniške hlače, aktivno perilo, toplotni sloj kot tudi zaščitni
sloj.
Poleg lastne blagovne znamke GORNIK® pa je pri nas moţno dobiti še naslednje
blagovne znamke: Petzl®, Black Diamond®, Simond®, E9®, Rab®, Scarpa®,
Five ten®, AustriAlpin®, Proalp ter izdelke za vzdrţevanje oblačil blagovne
znamke Storm®.
Poleg oblačil se na naših policah nahaja vsa pohodna oprema od nahrbtnikov,
čevljev, samovarovalnih kompletov, pohodnih palic, čelad itd.
S strokovno pomočjo prodajnega osebja, izkušenih alpinistov in planinskih
vodnikov boste pri nas našli prave izdelke za vas.
V letu 2014 ţelimo vsem planincem Planinskega društva Škofja Loka veliko lepih
trenutkov v naših in tujih gorah ter obilico malih stvari,ki vam bodo naredile dan še
lepši.
Vaša Gornik Ekipa

GORNIK AVANTURA, D.O.O.
Gorenja vas – Reteče 36
Gorenja vas – Reteče 4 (trgovina)
4220 Škofja Loka
T: 04 0599 64 030 | 04 51 332 51
E: pohodnistvo@gornik.si
W: www.gornik.si | www.facebook.com/GORNIK.SI | blog.gornik.si
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EKONOMSKO - REKLAMNE STRANI
Koledar za leto 2014

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