PROGRAM AKTIVNOSTI
PD ŠKOFJA LOKA

V LETU 2019

PLANINSKO DRUŠTVO

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
v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 13. ure,
vsak ponedeljek in sredo pa tudi od 16. do 18. ure.
V pisarni PD:

 se lahko včlanite v planinsko društvo,
 se prijavite na izlete in pohode,
 kupite zemljevide, vodnike, knjižice raznih planinskih
poti in drugo planinsko literaturo,
 si sposodite planinsko opremo,
 vam lahko tudi kaj koristnega svetujemo, priporočimo
ali posredujemo,
 lahko z nami komunicirate po e-pošti:
info@pd-skofjaloka.com,
 lahko obiščite našo spletno stran: www.pdskofjaloka.com, na kateri 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 in
dnevnik Loška planinska pot dobite v pisarni PD Škofja
Loka, v koči na Blegošu in na Lubniku.
RADIO SORA
V oddaji Planinske novice lahko vsak četrtek ob 16.30 uri
slišite za vse dogodke, ki so se ali se bodo zgodili in so
pomembni za planince. Sporočila s planinsko vsebino
lahko slišite tudi v informativnih oddajah skozi ves dan.
Poslušajmo Radio Sora!
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PLANINSKI POZDRAV IN SREČNO V LETU 2019
Naravna bogastva in lepote so vir, iz katerega črpa planinstvo
svojo moč in poslanstvo. Množičnost obiska v gorah, sodoben
promet in druge oblike civilizacije vedno bolj ogrožajo prvobitnost
gorskega sveta. Skrb za varstvo narave in okolja je zato ena
temeljnih dolžnosti planinca in bistven sestavni del planinske
vzgoje. Poleg splošnega varstva narave in okolja je planinec še
posebej dolžan, da skrbi za varstvo tistega dela narave, ki je
neposredno ali posredno povezan s planinstvom. To so
predvsem posamezna gorska območja, gorsko rastlinstvo in
živalstvo.
DA NE POZABIMO:
 Pred 90. leti je bil sedež podružnice Slovenskega
planinskega društva za škofjeloški sodni okraj prenešen v
Škofjo Loko.
 12. in 13. januarja 2019 bo potekal že 40. spominski
pohod Po poti Cankarjevega bataljona v Dražgoše.
 Pred 30. leti, 29. junija 1989, je bil ustanovljen Vodniški
odsek PD Škofja Loka.
Naše PD sodeluje v Meddruštvenem odboru PD na Gorenjskem,
z Zavodom za šport in Športno zvezo občine Škofja Loka,
Društvom upokojencev, Občino Škofja Loka in s planinskimi
sekcijami v podjetjih. Ponosni smo na mlade planince osnovnih
šol v občini Škofja Loka, organizirane v planinskih krožkih, ki jih
vodijo prizadevne vodnice in mentorice.
Ena od prednostnih nalog PD je USPOSABLJANJE vodnikov,
markacistov, varuhov gorske narave in ostalih organov. Naš cilj
je, da se v usposabljanja in pridobivanje novih znanj vključi še
več članov PD.
Vabljeni ste v naši planinski postojanki, dom na Lubniku in kočo
na Blegošu. Obe koči imata certifikat Okolju prijazna koča, koča
na Blegošu pa tudi certifikat Družinam prijazna koča. Da jih je
vredno obiskati, potrjuje 43. sezona Kluba Lubnikarjev in 13.
sezona Blegoških korenin. Pridružimo se jim. Več o delovanju
PD in odprtju koč si lahko ogledate na naši spletni strani:
http://www.pd-skofjaloka.com/.
S programom planinskih izletov za leto 2019 vas vodniki PD
Škofja Loka vabijo, da se jim pridružite. Program je raznolik, od
manj zahtevnih do zelo zahtevnih gorniških tur. Naši vodniki so
za vodenje izletov strokovno usposobljeni, veljajo za zanesljive,
saj imajo dolgoletne izkušnje.
Vsem, ki boste z nami na planinskih poteh, želimo veliko lepih
doživetij in varen korak.
Janez Pintar,
predsednik PD Škofja Loka
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DOM NA LUBNIKU (1025 m)
Dom stoji na vrhu Lubnika, naravnega ozadja Škofje Loke, in je
v lasti in oskrbi Planinskega društva Škofja Loka. Planinski dom
na Lubniku bo odprt skozi vse leto 2019, razen ob ponedeljkih,
če ni praznik, ali dan pred praznikom.

DOM NA LUBNIKU (1025 m), tel.: 04 / 512 05 01
 lubnik@pd-skofjaloka.com

Dostopi: iz Škofje Loke čez Gabrovo 2 uri, skozi Vincarje po
grebenih 2 uri, iz Breznice 40 minut, iz Praprotna čez Sv. Tomaža
2 uri. Poti na Lubnik so primerne za vse obiskovalce in v 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.
V petih lepo opremljenih sobah vam nudimo 16 ležišč. Lubnik je
zelo zanimiva točka za rekreativne vzpone, s kolesom ali peš, iz
Škofje Loke ali njene okolice.
Lubnikarji s 43-letno tradicijo opravijo od 1. septembra do konca
avgusta naslednjega leta okrog 25 000 vzponov. Kdor obišče
Lubnik vsaj 15-krat in se vpiše v posebno knjigo, dobi naziv
"Lubnikar". Rekorder z nad 8000 vzponi je Jure Štancer, član
domačega PD.
V januarju 2018 je dom na Lubniku pridobil naziv "Okolju prijazna
koča". Ta naziv mu je podelila Planinska zveza Slovenije.
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KOČA NA BLEGOŠU (1391 m)
Na grebenu med Poljansko in Selško dolino je pod 1562 m
visokim vrhom Blegoša planinska koča, v lasti in oskrbi
Planinskega društva Škofja Loka. Stalno je odprta od zadnjega
tedna v aprilu do konca oktobra. Od novembra do aprila je koča
odprta ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih. Ob ponedeljkih
je koča zaprta, če ni praznik, ali dan pred praznikom.

KOČA NA BLEGOŠU (1391 m), tel.: 051 / 61 45 87
 blegos@pd-skofjaloka.com

Dostopi: z osebnim avtomobilom iz vseh smeri do Črnega Kala.
Z avtobusom iz Škofje Loke skozi Poljane v Javorje, od tu peš
naprej 3 ure, iz Hotavelj 3 ure, iz Potoka 2 uri, iz Leskovice
1,5 ure. S Črnega Kala po jugovzhodni smeri na vrh 1 ura, do
koče 20 minut. Po grebenu na vrh 1 ura, do koče 20 minut. Po
severni smeri do koče 45 minut. Od koče na vrh Blegoša se boste
povzpeli v 30 minutah. Poti so dobro označene, primerne za vse
obiskovalce, posebno za družine.
V letu 2013 je koča pridobila certifikat "Okolju prijazna planinska
koča", v letu 2014 pa še "Družinam prijazna planinska koča".
V koči je v štirih sobah 26 ležišč in 30 skupnih ležišč, v jedilnici
je otroški kotiček in otroška igrala ob koči. Lahko se odločite tudi
za večdnevno bivanje in sprehode v okolico po Rupnikovi liniji ali
na bližnje vrhove Stari vrh, Mladi vrh, Koprivnik, Črni vrh,
Porezen, Malenski vrh ali v bližnje podblegoške vasi.
Z zmernimi cenami, dobro ponudbo in čudovitim okoljem
privabljamo mnoge obiskovalce. Razvili smo rekreativno
dejavnost. S 15 vzponi na Blegoš pridobite naziv »Blegoška
korenina«. Bodite tudi vi Blegoška korenina.
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ČLANARINA IN KATEGORIJE ČLANSTVA V PD
S članstvom v Planinskem društvu ste nezgodno zavarovani, imate
popuste v kočah ter ugodnosti pri nabavi planinske in športne opreme pri
partnerjih PZS. Letna članarina je za 1 € višja zaradi prispevka za
izgradnjo koče na Korošici.
VIŠINA
ČLANARINE

VRSTA ČLANSTVA
A

član z največjim obsegom ugodnosti

56,00 €

B

polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti

23,00 €

B1

oseba starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugod.

17,50 €

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta do 26. leta

10,00 €

P +O

predšolski in osnovnošolski otrok

7,00 €

OPP

oseba s posebnimi potrebami

7,00 €

Pri plačilu družinske članarine (mati, oče, otroci) se prizna 20 % popust
za vsakega člana, razen za člane kategorij B1. Družinski popust velja tudi
za samohranilce (starši, otrok).
Člani, ki do 31. 1. 2019 plačajo članarino za leto 2019, imajo
neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Na znižano članarino pri S + Š se
družinski popust ne obračuna. Članstvo in vse ugodnosti trajajo od
prvega dneva po včlanitvi do 31. januarja 2020.
NEZGODNO ZAVAROVANJE ČLANOV PD
Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica
d.d.. Osnovno zavarovalno jamstvo velja za opravljanje naslednjih
planinskih dejavnosti:
 pohodništvo in treking do 6500 metrov nadmorske višine,
 gorništvo do 6500 metrov nadmorske višine, plezanje do IV. stopnje,
 alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 6000 m.n.m. v naravi ali
na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah,
 turno kolesarstvo po asfaltnih, makadamskih, gozdnih, poljskih in drugih
poteh ter stezah,

 turno smučanje, deskanje in krpljanje,
 prostovoljno vodništvo,
 prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev, kritje
obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije,



dejavnost planinskih krožkov v šolah (tudi v zaprtih prostorih),
planinska orientacija, osnovna dejavnost markacistov.

Predvidene premije pri škodnih dogodkih so:
člani
A

člani
B, B1, S, Š

člani
P in O

Invalidnost (EV)

15.000 €
50.000 €

5.500 €
8.500 €

8.500 €

↑ območje kritja ↑

svet

svet

svet

25.000 €
10.000 €

3.000 €
3.000 €

3.000 €
3.000 €

zavarovalno kritje
Nezgodna smrt (EV)

Stroški reševanja (EV)
Zdravstvena asistenca za tujino
↑ območje kritja ↑

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

Zavarovanje
zasebne
odgovornosti članov (EV)

150.000 €

Prehodna oskrba zaradi nezgode

1.000 €,
4 prevozi

↑ območje kritja ↑

svet

50.000 €

50.000 €

EV in TR

EV in TR

Zavarovanje odgovornosti strokovnih kadrov 100.000 € (svet).
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OPOZORILO! Vse dejavnosti je potrebno izvajati razmeram in znanju
udeležencev primerno, na za to ustreznih terenih in z uporabo namenske
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 želimo doseči poenotenje in enako
razumevanje lahke, zahtevne ali zelo zahtevne planinske poti. Vsaki
stopnji zahtevnosti je dodan kratek opis.
LAHKA POT je pot, na kateri 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, na kateri 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 osebe.
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.

Slap Peričnik se nahaja na poti v dolino Vrata. Spodnji slap je visok 52 metrov, zanimivo pa je,
da si ga lahko ogledamo tudi odzadaj. Je zelo vodnat, zato so skale okoli njega spolzke in je
kljub enostavni poti do njega potrebno biti previden. Do manjšega, 16 metrskega slapu pa je pot
strmejša, kljub temu pa je tudi čudovit in vreden ogleda. Najspektakularnejši pogled na slap pa
je pozimi, ko celotna stena obeh slapov zamrzne in ustvari ledene kapnike.
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VODNIŠKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

SPLOŠNO
Vodniški odsek pri PD Škofja Loka je bil
ustanovljen 29. junija 1989 in združuje
usposobljene ter izkušene vodnike Planinske
zveze Slovenije. Planinski vodniki želimo
hribe in gore prikazati na prijeten in varen
način vsem, ki bi jih radi spoznali. Naše
osnovno vodilo je, da so izleti zanimivi,
privlačni, varni in primerni za večje število
udeležencev.
Program aktivnosti je raznolik. V prvi vrsti so to planinski izleti
različnih težavnosti, od lažjih hribovskih izletov do zelo zahtevnih
ali večdnevnih gorskih tur. Za vsakega, ki želi organizirano in pod
strokovnim vodstvom spoznati gorski svet, se kaj najde. Poleg
izletov občasno organiziramo tudi prikaze ali tečaje gibanja v
gorskem svetu, v letnih in zimskih razmerah. Aktivnosti so
porazdeljene preko celega leta. Po posebnih ali odmevnih izletih
se z našimi udeleženci srečamo v vodniških prostorih v Breznici,
kjer se ob posnetem gradivu spominjamo dogodkov in si
izmenjamo mnenja ter občutke o doživetem.
A, B, C, D, … so kategorije strokovne usposobljenosti
vodnikov.
VODNIKI PZS PRI PLANINSKEM DRUŠTVU ŠKOFJA LOKA SO:
SLAVKO BAŠELJ / A, B, D
e-pošta: abaselj@gmail.com

GSM: 041 710 896

LUKA – LUDVIK DIJAK / A,
e-pošta: luka.dijak78@gmail.com

GSM: 040 153 279

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

GSM: 031 360 525

DRAGICA GARTNER / A, B, D
e-pošta: gartner.dragica@gmail.com

GSM: 041 607 483

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

GSM: 040 203 404

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

GSM: 041 549 492

FRANJO KOPREK / A, B, D
GSM: 031 368 251

ROK KOŠIR / A
e-pošta: gasilecrok@gmail.com

GSM: 031 408 986

DORIS KUŽEL / A
e-pošta: doris.kuzel@siol.net

GSM: 051 820 893

IZTOK KUŽEL / A, B, C, D
e-pošta: iztok.kuzel@siol.net

GSM: 031 494 020

-8-

VODNIŠKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA
SLAVICA LAZNIK / A, B, D
e-pošta: slavicalaznik@gmail.com

GSM: 041 474 004

MATEJA MOHORIČ / A
e-pošta: mateja.mohoric@gmail.com

GSM: 031 544 747

NINA OMAN / A
e-pošta: ninck33@gmail.com

GSM: 041 676 524

MATJAŽ PETERNELJ / A, B, D
e-pošta: matjaz.peternelj@knaufinsulation.com

GSM: 041 378 075

NATAŠA SIMJANOV / A, B
e-pošta: natasasimjanov@gmail.com

GSM: 051 262 577

JOŽE STANONIK / A, B, D
e-pošta: info@pd-skofjaloka.com

GSM: 041 595 005

FRANCI TAVČAR / A, B,
e-pošta: franci.tavcar@gmail.com

GSM: 041 333 798

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

GSM: 031 604 884

NEŽKA TRAMPUŠ / A
e-pošta: nezka@trampus.si

GSM: 041 225 226

BRANKO VELKAVRH / A
e-pošta: brane.velkavrh@gmail.com

GSM: 051 674 463

JANEZ ZIDAR / A, B, C, D, G
e-pošta: zidar55@gmail.com

GSM: 040 835 520

Izpopolnjevanje planinskih
vodnikov v letnih razmerah.
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RAZPISI IZLETOV
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 ob 16.00.
Prosimo, da pred prijavo natančno preberete podrobni razpis
izleta in se pravočasno prijavite. S tem boste pomagali pri 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. O
spremembah vse prijavljene obvestimo po telefonu ali preko
elektronske pošte.
PRIJAVE NA IZLET
Osnovni pogoj za udeležbo na izletu je članstvo v planinskem
društvu, ki je hkrati tudi potrdilo nezgodnega zavarovanja.
Prijave sprejemamo v društveni pisarni po telefonu, osebno, po
e-pošti ali pri vodniku, ki vodi turo. Višina priporočenega
prostovoljnega prispevka za posamezne izlete je razvidna iz
razpisa. Če se načrtovani izlet ali aktivnost odpove, PD o tem
obvesti vse prijavljene. Vplačani prispevek se vrača le v
primeru, če organizator odpove izlet.

Planina v Lazu, zadaj greben Voglov.
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VODNIŠKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA
PLANINSKI IZLETI IN DRUGE AKTIVNOSTI V LETU 2019
Sobota, 12. januar 2019
13. 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 pot, običajno v snegu, primerno za vse planince
 čas hoje: 3 - 4 ure
 vodnici: Slavica Laznik, Nežka Trampuš
Sobota, 12. januar - nedelja, 13. januar 2019
40. spominski pohod Po poti Cankarjevega bataljona,
Pasja ravan - Dražgoše
 od doma krajanov (Okrepčevalnica Dom) na Črnem Vrhu nad
Polhovim Gradcem 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 je za planince z dobro
kondicijo.
 čas hoje: do 10 ur
 vodniki: vodniški odsek in člani odbora za organizacijo pohoda

Množica ob spomeniku v Dražgošah, ob zaključku spominskih pohodov na dražgoško bitko.

Nedelja, 13. januar 2019
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 6. uri
 Ob zimskih razmerah je pohod zahteven, primeren za planince z
dobro kondicijo.
 čas hoje: 5 - 6 ur
 vodnika: Roman Jelenc, Branko Velkavrh
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VODNIŠKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA
Sobota, 9. februar 2019
Begunjščica (2060 m)
 Vzpon na vrh po centralni grapi, sestop pa po Šentanskem plazu.
Tura primerna tudi za turne smučarje.
 Izhodišče: Ljubelj
 čas hoje: 7 ur
 vodnika: Janez Zidar, Iztok Kužel
Sobota, 16. februar 2019
Grintovec (2558 m)
 V zimskih razmerah zahteven dvatisočak nam ob jasnem vremenu
na vrhu postreže z izjemnimi razgledi po Sloveniji.
 Izhodišče bomo prilagodili glede na vozne razmere v Kamniški
Bistrici. Več podatkov o sami turi bo objavljenih ob razpisu izleta.
 čas hoje: 8 – 12 ur, odvisen od snežnih razmer
 vodnika: Iztok Kužel, Janez Zidar
Sobota, 2. marec 2019
23. pohod čez Blegoš na Lubnik
 Izhodišče je šola v Leskovici, mimo zavetišča GS na Jelencih do
koče na Blegošu, čez vrh Blegoša (1562 m) 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
 vodniki: Rok Košir, Luka-Ludvik Dijak, Iris Todorovič
Sobota, 23. marec 2019
Dolina reke Glinščice (Val Rosandra), Italija – VGN
 Dolina reke Glinščice oziroma po italijansko Val Rosandra je
slikovita dolina, ki se nahaja jugovzhodno od Trsta v bližini
slovensko - italijanske meje. V dolini je več naravnih in kulturnih
znamenitosti, ki so vredne ogleda: slap Supet, stene Kraškega
roba, nekdanji Rimski vodovod, trasa nekdanje železnice, cerkev
sv. Marije na Pečeh ...
 izhodišče: Socerb, pot bo krožna, sestop v Socerb ali Beka
 lahka označena pot
 čas hoje: 5 - 6 ur
 vodnika: Slavko Bašelj, Marta Bašelj

Dolina reke Glinščice.
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Sreda, 27. marec 2019
Občni zbor PD Škofja Loka
 Na Osnovni šoli Šk. Loka – Mesto bo potekal volilni občni zbor
Planinskega društva Škofja Loka, na katerem bomo predstavili
dosežke v preteklem letu, načrte za prihodnost in izvolili nove
organe PD Škofja Loka.
 Podrobnejše informacije bodo objavljene na vseh običajnih mestih
obveščanja PD Škofja Loka.

Sobota, 30. marec 2019
Vražji prolaz in Zeleni vir (Hrvaška)
 Skradsko področje je že od davnine turistično in planinsko srce
Gorskega Kotarja.
 Izhodišče bo železniška postaja Kuplak, sestop po krožni poti in
povratek v Skrad.
 lahka označena pot
 čas hoje: 4,5 - 5 ur
 vodnika: Slavko Bašelj, Branko Velkavrh
Sobota, 13. april 2019
Kucelj (1237 m), koča Antona Bavčarja na Čavnu (1242 m)
 Razgledni vrh na robu Trnovskega gozda. Vračali se bomo mimo
koče Antona Bavčarja na Čavnu. Ob želji udeležencev se bomo po
kratki vmesni vožnji povzpeli še na Golak. Na Čavnu in Golaku sta
tudi žiga SPP.
 izhodišče: kraj Vrtovin (200 m)
 zahtevnost: lažja tura, primerna za vse planince, ki jim strm vzpon
ne dela težav
 čas hoje: 6 – 7 ur
 vodnika: Ivanka Dolenc, Branko Velkavrh

Čisti vrh nad dolino Soče.

Sobota, 27. april 2019
Čisti vrh (1875 m)
 Osamljeni razglednik nad Spodnjo Trento. Le malo je poti, ki nas iz
grap osamljene Trente, s takšno lahkoto pripeljejo v osrčje
očakov….
 izhodišče: vas Na Skali
 zahtevnost: nezahtevno brezpotje
 čas hoje: 7 ur
 vodnika: Matjaž Peternelj, Franci Tavčar
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Torek, 30. april 2019
Večerni pohod na Blegoš
 Ob 20. uri se bomo zbrali pri koči na Blegošu in se povzpeli na vrh
Blegoša. S prižganimi baklami se bomo spustili do grebena nad
kočo in zakurili kres. S harmoniko in pesmijo bomo pozdravili prihod
1. maja.
 vodnika: Jože Stanonik, Iris Todorovič

Na vrhu Skutnika, zadaj Velika Baba in Babanski skedenj.

Sobota, 11. maj 2019
Skutnik
 Skutnik je vrh, ki se nahaja severno od reke Učja na meji z Italijo. Z
vrha je lep razgled na Kaninsko skupino gora in dolino reke Soče.
 Izhodišče ture bo v vasi Učja (I), od kjer se bomo po označeni poti
733 povzpeli na vrh, sestopili pa na slovensko stran mimo
opuščenih planin in prelepih slapov Globoškega potoka v vas Žaga.
 lahka tura, primerna za vse planince
 čas hoje: 5 - 6 ur
 vodnika: Branko Velkavrh, Lojze Homan
Nedelja, 12. maj 2019
43. spominski pohod na Blegoš
 tradicionalni pohod na izredno razgleden vrh Blegoša (1562 m),
med Poljansko in Selško dolino, v skupni organizaciji PD Škofja
Loka in PD Gorenja vas
 dostop iz različnih smeri po presoji planincev; izhodišča: 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
Sobota, 18. maj 2019
Krasji vrh (1768 m)
 Je najvišji vrh na grebenu Polovnik med Kobaridom in Bovcem. Z
njega je lep razgled na dolino reke Soče in na zahodno ostenje
Krna. Pot bo krožna, saj jo bomo podaljšali do Velikega vrha.
 izhodišče: Drežniške Ravne
 zahtevnost: lahka označena in neoznačena pot
 čas hoje: 9 ur
 vodnika: Roman Jelenc, Iris Todorovič
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Nedelja, 19. maj 2019
Podkev vrhov okoli doline Hrastnice
 Iz Puštala nas bo pot vodila na Osolnik (858 m), čez Mrtancovo
planino, naprej čez Gontarsko pl. in Veliki Babnik na najvišji vrh ture
Tošč (1021 m). Spustili se bomo do grebenskega zaselka Sela nad
Polhovim Gradcem in se povzpeli na Sv. Ožbolt (859 m). Sledilo bo
zložno spuščanje do Sv. Andrej (616m), zadnjega vrha ture ter
povratek do izhodišča v Puštalu.
 lahka označena pot, primerna za planince, ki jim dolge ture ne
delajo težav
 čas hoje: 10 ur
 vodnika: Luka-Ludvik Dijak, Rok Košir
Sobota, 25. maj 2019
Zaključek 13. sezone »Blegoških korenin«
 Naziv »Blegoška korenina« si pridobi oseba, ki se v sezoni od
1. maja do 30. aprila naslednje leto najmanj 15-krat povzpne na
Blegoš in se vpiše v posebno knjigo Blegoških korenin. Ob
zaključku sezone je družabno srečanje v koči na Blegošu s
podelitvijo priznanj in nagrad.
 organizator: Odbor Blegoških korenin

Slika z izleta družin po Gabrški gori.

Sobota, 25. maj 2019
Planinski izlet za družine
 Nezahtevna, lahka tura po Gabrški gori, zatem druženje ob
zabavnih igrah. Podrobnejši opis poti in program izleta bomo
objavili pravočasno na vseh običajnih mestih obveščanja.
 vodniki: Slavica Laznik, vodniški odsek
Nedelja, 26. maj 2019
Pršivec iz Ukanca (1761 m)
 Po manj znani poti, po južnem pobočju se povzpnemo na
najjužnejši vrh fužinske planote. Sestopili bomo preko Komarče.
 Izhodišče bo pri hotelu Zlatorog v Bohinju.
 zahtevna neoznačena pot, delno brezpotje
 čas hoje: 9 - 10 ur
 vodnika: Iztok Kužel, Iris Todorovič
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Nedelja, 2. junij 2019
Debeli vrh nad Lipanco (1962 m)
 Izhodišče ture bo pri Šport hotelu na Pokljuki, kjer bomo pustili
vozila, nato pa se odpravili v smeri planina Javornik. Pot nas bo
vodila mimo Blejske koče (1630 m), kjer se bomo po krajšem
postanku odpravili proti Debelemu vrhu nad Lipanco.
 zahtevnost: lahka označena pot
 čas hoje: 5 - 6 ur
 vodnika: Rok Košir, Iztok Kužel
Sobota, 8. junij 2019
Slivnica (1114 m) in Cerkniško jezero – VGN
 Slivnica je kopast vrh, ki se nahaja severno od Cerkniškega polja.
Ponuja nam lep pogled na Cerkniško jezero. Po sestopu bomo odšli
v Dolenje jezero, kjer si bomo ogledali muzej pri Kebetu.
 izhodišče: kraj Grahovo
 lahka označena pot
 čas hoje: 4 - 5 ur
 vodnika: Slavko Bašelj, Marta Bašelj

Razgled s Kurjega vrha na Martuljško skupino.

Sobota, 15. junij 2019
Kurji vrh (1762 m)
 Je malo obiskan, lep razglednik nad Kranjsko Goro. Z vrha se nam
odpre lep razgled na Martuljško skupino in Karavanke.
 Izhodišče pri jezeru Jasna, sestopamo mimo koče pri Ingotu,
krožna pot.
 zahtevnost: lahka označena in delno zahtevna neoznačena pot
 čas hoje: 6 - 7 ur
 vodnika: Nataša Simjanov, Janez Zidar
Sobota, 22. junij 2019
Kepa (2143 m)
 Izhodišče: Spodnje Rute, Avstrija
 zelo zahtevna pot čez severozahodni greben, možnost izbire lažje
poti (več ob razpisu izleta)
 čas hoje: 7 - 8 ur
 vodniki: Franci Tavčar, Matjaž Peternelj, Roman Jelenc
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Sobota, 29. junij 2019
Dolina Belega potoka, Krniška škrbina (2180 m), Italija
 Iz Jezerske doline se bomo po dolini Belega potoka in mimo koče
Brunner (pot št.: 625) povzpeli na Krniško škrbino (Forcella del
Vallone). Sestopili bomo po poti pristopa ali pa mimo koče Corsi do
našega izhodišča. Višinske razlike na turi bo 1191 m.
 zahtevnost: nezahtevna označena pot
 čas hoje: 6 ur
 vodnika: Branko Velkavrh, Slavko Bašelj

Znameniti stolp z bivakom med potjo na Schiaro.

Sobota, 6. julij - nedelja, 7. julij 2019
Schiara (2565 m), Italija
 Nad mestom Belluno se razprostirajo najbolj JV vrhovi Dolomitov,
skupina Schiara. Na njen vrh so z južne strani speljane tri
zavarovane plezalne poti.
 Izhodišče naše dvodnevne ture bo v vasi Bertot, prenočevali bomo
v koči 7 Alpini, sestopili bomo po poti vzpona.
 zahtevnost: nezahtevna označena pot, zahtevna zavarovana
plezalna pot
 čas hoje: 1. dan: 2,5 ure, 2. dan: 9 ur
 vodnika: Nataša Simjanov, Janez Zidar
Sobota, 13. julij 2019
Ne pozabi na stare čase
 Tura, na kateri nam bo spomin zdrsnil za kaki dve do tri desetletja v
preteklost, kjer smo bili primorani uporabljati tudi javna prevozna
sredstva.
 Z Ljubelja preko Zelenice se bomo južno od Vrtače povzpeli na
Srednji vrh (1796 m), se spustili mimo Tinčkove koče v dolino
Završnice in se z vlakom iz Žirovnice odpeljali do Škofje Loke.
 lahka označena planinska pot
 čas hoje: 9 ur
 vodnika: Luka-Ludvik Dijak, Branko Velkavrh
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Sobota, 20. julij 2019
Monte Bivera (2474 m) in Monte Clapsavon (2462 m)
 dva vrhova v Karnijskih Alpah
 izhodišče: Casera Razzo 1760m
 zahtevna označena pot, več ob razpisu izleta
 čas hoje: 6 - 7 ur
 vodnika: Franci Tavčar, Matjaž Peternelj

Kredarica s Triglavom v večerni zarji.

Petek, 9. avgust - sobota, 10. avgust 2019
Triglav (2864 m) čez Plemenice
 izhodišče: Aljažev dom v Vratih, vzpon čez Plemenice, sestop čez
Cmir in za Cmirom v Vrata
 zelo zahtevna označena pot, zahtevno brezpotje, več ob razpisu
planinskega izleta
 čas hoje: 1. dan: 9 ur, 2. dan: 7 do 8 ur
 vodniki: Franci Tavčar, Roman Jelenc, Lojze Homan
Četrtek, 15. avgust - nedelja, 25. avgust 2019
V Karpate, Romunija
 Čez Madžarsko se bomo prepeljali v Romunijo, mimo Budimpešte v
Borse, v področju Karpatov. Osvojiti želimo Pietrosu (2303 m),
Toaca (1899 m), Omna (2505 m) in najvišji vrh Moldeanu (2544 m).
Vrnili se bomo čez Srbijo, se povzpeli na najvišji vrh Vojvodine,
Guduriški vrh (641 m). Na celi poti si bomo ogledali tudi krajevne
zanimivost.
 Vodniki: Jože Stanonik, Stane Pintar

Sobota, 31. avgust 2019
Zadnji Pelc (2315 m)
 Najlažje dostopni vrh v grebenu Pelcev. Tura bo večino časa
poteka po trentarskih brezpotjih, kjer nas čakajo strma s travo
poraščena pobočja in nekaj skalnih skokov do II. stopnje težavnosti.
 Izhodišče: Bavšica
 Izlet je primeren le za izkušene planince, vajene hoje po zahtevnih
brezpotjih.
 čas hoje: 12 ur
 vodnika: Iztok Kužel, Janez Zidar
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Pogled z Golice na vrhove v Karavanškem grebenu: Klek, Hruški vrh, Dovška Baba, Kepa …

Sobota, 7. september 2019
Klek (1753 m)
 Klek je 1753 m visoka gora v Karavankah. Nahaja se med Rožco in
Golico na slovensko – avstrijski meji.
 Izhodišče pohoda bo Planina pod Golico, vračali pa se bomo po
označeni krožni poti pod Golico do izhodišča.
 lažje brezpotje in lahka označena pot
 čas hoje: 5 - 6 ur
 vodnici: Ivanka Dolenc, Doris Kužel

Nedelja, 8. september 2019
15. 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 bo poskrbelo za program srečanja.
 Srečanje spremljajo člani Upravnega odbora PD Škofja Loka.
Sobota, 14. september 2019
Seekofel (2744 m), Avstrija
 vrh v Lienških Dolomitih
 izhodišče: parkirišče pri koči Lienzer Hütte
 zelo zahtevna ferata
 čas hoje: 8 – 9 ur
 vodnika: Janez Zidar, Nataša Simjanov
Sobota, 21. september 2019
Po Loški planinski poti
 Tudi letos bomo organizirali planinski izlet po LPP, ki je bila odprta
ob 1000-letnici Škofje Loke (1973).
 Odsek poti, izhodišče in cilj bodo objavljeni ob razpisu izleta.
 lahka markirana pot, primerna za vse planince
 čas hoje: okoli 6 ur
 vodnika: Slavko Bašelj, Matjaž Peternelj
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Sobota, 28. september 2019
Monte Chiavals (2098 m), Italija
 Je gora, ki se nahaja na severozahodu gorske skupine Zuc dal Bor,
v vzhodnem delu Karnijskih Alp. Z vrha je lep razgled na bližnjo
Creta Grauzario in Sernio, na drugi strani se vidijo Zahodni Julijci,
ob lepem vremenu pa seže pogled vse do Dolomitov in Visokih Tur.
 izhodišče: Val Alba
 zahtevna označena in delno neoznačena pot, možnost krožne poti
 čas hoje: 7 - 8 ur
 vodnika: Nataša Simjanov, Janez Zidar
Sobota, 28. september 2019
Zaključek 43. sezone »Klub Lubnikarjev«
 Naziv »Lubnikar« si pridobi oseba, ki v sezoni od 1. septembra do
31. avgusta naslednje leto opravi najmanj 15 vzponov na Lubnik in
se vpiše v posebno knjigo Lubnikarjev. Ob zaključku sezone je
družabno srečanje v koči na Lubniku, združeno z občnim zborom
Kluba Lubnikarjev in s podelitvijo priznanj ter nagrad.
 Program pripravi odbor Kluba Lubnikarjev

Pogled z vrha Travnika preko Travnikove doline, Komne proti Krnu.

Sobota, 5. oktober 2019
Travnikova dolina, Plaski Vogel (2348 m)
 Greben z vrhovi Planja, Travnik in Plaski Vogel ločujejo zložna
pobočja, ki se spuščajo proti Travniški dolini, in strma ostenja na
drugi strani, ki padajo proti dolini reke Soče. Področje Travniške
doline, ki je odmaknjeno od planinskih poti je priljubljeno med
ljubitelji brezpotij in »hrupa« narave.
 izhodišče: kraj Vrsnik nad Sočo
 zahtevnost: zahtevna označena pot in zahtevno brezpotje
 čas hoje: 10 ur
 vodnika: Roman Jelenc, Franci Tavčar
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Sobota, 12. oktober 2019
Krnčica (2142 m)
 Razgleden vrh v grebenu med Krnom in Bovcem, dostopen po
starih mulatjerah.
 izhodišče: planina Zapleč nad Drežniškimi Ravnami
 zahtevnost: delno zahtevno brezpotje
 čas hoje: 8 ur
 vodnika: Matjaž Peternelj, Franci Tavčar

Planina Klek na Pokljuki in šotno barje Goreljek.

Sobota, 19. oktober 2019
Planina Klek – planina Lipnica – šotno barje Goreljek – VGN
 Planina Klek je pašna planina, ki leži na SV delu gozdne planote
Pokljuka, kjer jeseni zažarijo macesni v vseh barvah.
 izhodišče: Kranjska dolina, sestop na Goreljek (učna pot šotnega
barja Goreljek)
 lahka označena pot
 čas hoje: 5 – 6 ur
 vodnika: Slavko Bašelj, Marta Bašelj

Seekofel (2744 m), Dolomiti, Južna Tirolska.
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Sobota, 26. oktober 2019
Pohod okrog Žirov
 Vključili se bomo v program tradicionalnega pohoda »Okrog Žirov«,
ki ga vsako leto pripravi PD Žiri. Podrobnosti in več informacij bo ob
razpisu izleta.
 vodnika: Jože Stanonik, Slavko Bašelj

V neznano v Štajerski konec.

Sobota, 9. november 2019
V neznano
 Tura bo lahka in polna zanimivosti, namenjena prijetnemu druženju.
 čas hoje: 3 - 4 ure
 vodnici: Slavica Laznik, Nežka Trampuš
Nedelja, 17. november 2019
19. pohod po Vrtovčevih poteh
 Pohod je organiziran v spomin na župnika Matija Vrtovca, ki se je
rodil in služboval v krajih na obronku Vipavske doline. Veliko je
prispeval z izobraževanjem vinarjev.
 Pohod poteka po krajih Ustje, Dolenje, Ostri vrh, Šmarje, Vrtovče in
nazaj na izhodišče.
 nezahteven pohod, primeren za vse planince
 čas hoje: 4 - 5 ur
 vodnici: Nežka Trampuš, Slavica Laznik

Pohod po Vrtovčevih poteh je speljan po Vipavskih gričih.
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Velo polje s Šmarjetno glavo zadaj

Sobota, 23. november 2019
Izlet vodnikov
Po dogovoru med vodniki sta Iztok Kužel in Iris Todorovič zadolžena za
pripravo in izvedbo izleta vodnikov in njihovih partnerjev, upoštevajoč
letni čas in vremenske razmere.

Sobota, 14. december 2019
Srečanje vodnikov
 Več informacij o poteku srečanja boste dobili ob njegovem razpisu.
 vodnik: Iris Todorovič
Sobota, 21. december 2019
21. Na koline v loške hribe
 Obiskali bomo eno od kmetij, koč ali gostišč v Škofjeloškem
hribovju in se okrepčali z domačimi kolinami. Prijetno druženje ob
koncu leta in dobro razpoloženje bo zagotovljeno.
 Več informacij, kam in kdaj, bo podanih ob razpisu izleta.
 čas hoje: 3 - 4 ure
 vodnika: Jože Stanonik, Matjaž Peternelj

Spodmoli pod Kraškim robom.
- 23 -

VODNIŠKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

MLADI PLANINCI ŠKOFJELOŠKIH OSNOVNIH ŠOL
V PD Škofja Loka so se naši predniki zelo zgodaj zavedali, da je
planinstvo treba graditi na mladih. Zato so se ob polni podpori
ravnateljev zelo zgodaj organizirali planinski krožki. Vodile so jih
prizadevne učiteljice in mentorice. Začetki segajo v šolsko leto 1953/54,
v tedanji OŠ Petra Kavčiča. Po izgradnji OŠ Cvetka Golarja je v
šolskem letu 1975/76 začel z delom tamkajšnji planinski krožek, v OŠ
Ivana Groharja pa v letu 1986/87.
To tradicijo nadaljujejo prizadevne mentorice tudi sedaj. Krožki so
s svojo aktivnostjo v ponos vsem trem šolam, ki jih vodijo:
OŠ Škofja Loka – Mesto: Andreja Benedik – mentorica
Ana Bergant – mentorica
Teja Bergant – mentorica
Doris Kužel – vodnica in mentorica
Nina Oman – vodnica in mentorica
OŠ Cvetka Golarja: Petra Brišar Kalan – mentorica
Irena Čerin – mentorica
Ana Hafner – mentorica
Mateja Mohorič – vodnica in mentorica
OŠ Ivana Groharja: Ivanka Dolenc – vodnica in mentorica
Osnovna šola
Ivana Groharja

Kot že vrsto let bo PD tudi letos podpiralo dejavnost mladih
planincev v loških OŠ s polovičnim kritjem stroškov prevozov,
izobraževanjem mentoric, v celoti pa izobraževanje vodnic, plezanje na
umetni steni in nočitev v koči na Blegošu in domu na Lubniku.
Zavedamo se, da je vložek v mlade planince vložek v našo
planinsko prihodnost.

Planinski krožek OŠ Škofja Loka – Mesto na Golem vrhu nad Jezerskim.
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VODNIŠKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA

PLANINSKI SEKCIJI UPOKOJENCEV PRI PD Škofja Loka
V okviru PD Škofja Loka deluje tudi planinska sekcija, ki združuje kar
dve skupini upokojencev. Prva skupina hodi na planinske izlete v
četrtek, druga skupina pa v ponedeljek.
IZLETI ČETRTKOVE SKUPINE UPOKOJENCEV ZA LETO 2019
Datum

Cilj izleta

Izlet vodi

12. januar

Po poti slovenskega tolarja
(skupaj s PD Škofja Loka)

Slavica Laznik

14. februar

Jetrbenk – Jakob – Legastja

Slavica Laznik

28. februar

Žiri – Sivka – Sovodenj

Slavica Laznik

14. marec

Po Koroški poti na Pasjo ravan

Nežka Trampuš

28. marec

Makolski griči

Dragica Gartner

11. april

Okoli Škocjanskih jam

Slavica Laznik

25. april

Krpanova pot

Dragica Gartner

9. maj

Dovška baba

Slavica Laznik

23. maj

Bohorski slapovi – Bohor

Nežka Trampuš

6. junij

Ferata

Slavica Laznik

19. – 20. junij

Gorski Kotar, Hrvaška

Slavko Bašelj

4. julij

Bohinjske planine

Nežka Trampuš

18. julij

Lovrenska jezera – Rogla

Slavica Laznik

1. avgust

Dolga njiva – Macesje

Dragica Gartner

15. avgust

Malenski vrh – Gora

Slavica Laznik

29. avgust

Mirnock, Avstrija

Dragica Gartner

12. sept.

Pasja ravan – Dražgoše

Slavica Laznik

26. sept.

Ratitovec

Dragica Gartner

10. oktober

Kozlek

Slavko Bašelj

24. oktober

S klopce na klopco

Dragica Gartner

7. november

Planina nad Vrhniko

Slavica Laznik

21. november

Slajka malo drugače

Dragica Gartner

5. december

zaključni izlet v neznano

vodnice, vodnik

Predlagani planinski izleti so datumsko opredeljeni, vendar se v primeru
neugodnih vremenskih razmer lahko prestavijo ali spremenijo.
Podrobnejši opisi izletov bodo objavljeni na informativnih tablah DU
Škofja Loka (Pošta, Šolska ulica, sedež DU, spletno mesto PD).
Nežka Trampuš,
vodja planinske sekcije DU
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VODNIŠKI ODSEK PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA
IZLETI PONEDELJKOVE SKUPINE UPOKOJENCEV ZA LETO 2019
Datum

Cilj izleta

7. januar

izbira pohoda, odvisno od vremena

11. februar

odvisno od vremena – iz Kopra, čez Markovec

marec

Martinj vrh – ogled travnikov polnih žafranov

25. marec

Gomila v Slovenskih Goricah (Branko)

8. april

Ostrič, levo od pog. Slavnika, iz Prema (Draga)

24. april

Kršičevec iz Jurišča (Draga)

6. maj

Čemšeniška planina iz Šentgotarda

20. maj

Planina pri Sevnici iz Planine (Draga)

10. junij

Sv. Lovrenc pri Postojni (Branko)

26. junij

pl. Cregnedul - pl. Pecol iz Sella Nevee (Draga)

8. julij

Livški Kuk čez Kolovrat iz Livških Raven(Draga)

22. julij

Mrzovec na Trnovski planoti iz Turškega klanca (B.)

12. avgust

Rudnica iz Bohinja (Branko)

26. avgust

jez. Stausee Soboth pod avstrijsko Golico iz Mute (D.)

9. september

Veliki Tabor iz Podčetrtka (Hrvaška)

23. september

Graničarska pot v Solčavi (Branko)

7. oktober

Ivanac v Benečiji iz Robidišča (Draga)

21. oktober

Litmerk iz Ormoža (Draga)

11. november

Bela krajina (Draga)

25. november

pot v neznano (Draga)

9. december

Križna gora pri Bloški planoti

(Draga)
(Draga)

(Draga)

(Draga)

(Draga)

Ob vsakem posameznem pohodu se predvideva od 3 do 4 ure čiste
hoje brez postankov. Poti so večinoma krožne. Podrobnejše informacije
bodo na obvestilih, dodatne informacije pa pri Dragici Gartner preko
mob. tel.: 041 607-483 ali prek e-pošte: gartner.dragica@gmail.com.
»Z nami na pot!«
Izlete organizirajo in vodijo: Dragica Gartner, Franjo Koprek, Jana
Bešter, Nika Kržišnik in Branko Velkavrh.
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PLANINSKA SEKCIJA LTH CASTINGS
Planinska sekcija v podjetju, ki se danes imenuje
LTH Castings, je bila ustanovljena 26. 10. 1990
(LTH-OL). V vsem času obstoja je bilo delovanje
sekcije bolj in manj aktivno. V zadnjih nekaj letih se
zanimanje za planinske izlete spet povečuje.
Načrtovane planinske izlete v letu 2019 bomo vodili:
Roman Jelenc, Matjaž Mrak in Iris Todorovič.
TURA – IZLET

DATUM

feb. / mar.

Zimski planinski izlet

apr. / maj

Kuželska stena (874 m)

jun. / jul.

Hochobir / Ojstrc

(odvisno od snežnih razmer)
Dolenjska, Kočevsko
(2139 m)

Avstrija

sep.

Zadnjiški Ozebnik (2084 m)

okt.

Visoki Kurji vrh (1828 m)

Julijske Alpe
Karavanke

ČAS HOJE

ZAHTEVNOST

4 - 6 ur

zahtevna

5 - 7 ur

nezahtevna

6 - 7 ur

nezahtevna

8 ur

zahtevna

7 ur

zahtevna

PLANINSKA SEKCIJA KNAUF INSULATION
Planinska sekcija je bila ustanovljena avgusta 1978
v tedanji Termiki TOZD Proizvodnja Škofja Loka. Planinske izlete v letu
2019 bo vodil planinski vodnik Matjaž Peternelj, pomočnik na izletih pa
bo Franci Tavčar.
DATUM

TURA – IZLET

ČAS HOJE

ZAHTEVNOST

januar

Golič (890 m), Lipnik, Kavčič (879 m)

7 ur

nezahtevna

februar

Kojca (1303 m)

5 ur

nezahtevna

marec

Rezijanska – Ta lipa pot

4 ur

nezahtevna

7 ur

nezahtevna

7 ur

nezah./zah.

8 ur

zahtevna

7 ur

zahtevna

6 ur

zahtevna

6 ur

zahtevna

7 ur

zahtevna

4 ure

nezahtevna

Čičarija
Cerkljansko pogorje
Rezija

april

Čisti vrh (1875 m)

maj

Veliki Pršivec (2056 m)

junij

Kepa (2143 m)

julij

Monte Bivera, Monte Clapsavon

Julijske Alpe
Julijske Alpe
Julijske Alpe
Karnijske Alpe

avgust

Monte Avanzza (2489 m)

september

Monte Lastroni (2449 m)

oktober

Karnijske Alpe
Karnijske Alpe

Lopatnik – Krnčica (2142 m)
Julijske Alpe

november

Martinov pohod

december

zaključni izlet

4 ure

nezahtevna

december

Na koline v loške hribe, (PD)

4 ure

nezahtevna

Prekmurje

Škofjeloško pogorje
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PLANINSKA SKUPINA DRUŠTVA PROJEKT - ČLOVEK

PREDVIDENI PLANINSKI POHODI ZA ČLANE DRUŠTVA
PROJEKT ČLOVEK V LETU 2019


















Tošč
Ratitovec
Osolnik
Slavnik
Nanos
Brana
Goličica
Jezerska Baba, Ledinski
vrh

Špik
Triglav
Mala Mojstrovka
Stol
Vrtača
Viševnik
Rdeči rob
Blegoš, Lubnik-večkrat
letno

Termine izletov bomo preko leta prilagajali programu društva in
vremenskim prilikam.
Plan izletov terapevtske skupnosti "Društvo projekt – človek" je
pripravil planinski vodnik Franci Tavčar. Vse naštete izlete bo tudi vodil
kot glavni vodnik.

Kepa z Mojstrovice.

VARSTVO GORSKE NARAVE
ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PRI PD ŠKOFJA LOKA
Ena izmed najpomembnejših nalog varuhov gorske
narave je skrb za ohranjanje naravnega okolja.
Odgovoren odnos do narave moramo začeti vzgajati
najprej pri sebi, v naših družinah, pri prijateljih in na
delovnih mestih. Na sprehodih v naravi se
odpočijemo, uredimo misli, naberemo energijo. Zato
moramo poskrbeti, da bodo to možnost imeli tudi
naši zanamci. Včasih se premalo zavedamo, kakšen privilegij je živeti in
delati na tem prelepem koščku sveta. Narave in njenih vrednot ne
moremo meriti, ker so neprecenljive. Kot je zapisal že Einstein: "Kar
lahko štejemo, ni vredno šteti, kar pa je vredno, tega ne moremo šteti."
Da bomo uživali v prelepi naravi, bomo v letu 2019 skupaj z vodniškim
odsekom PD Škofja Loka izpeljali naslednje pohode:
MESEC

PLANINSKI IZLET

marec

Dolina reke Glinščice (Val Rosandra), Italija

junij

Slivnica (1114 m) in Cerkniško jezero

november

Planina Klek, planina Lipnica, šotno barje Goreljek
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EKONOMSKO - REKLAMNE STRANI

POPUSTI IN UGODNOSTI ZA ČLANE PLANINSKIH 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 prilogi te brošure je priložena tudi zgibanka »Zavarovanja in
članstvo v Planinski zvezi Slovenija«, ki jo je izdala PZS Slovenija v
sodelovanju z zavarovalnico Adriatic Slovenija in ponudnikom
komunikacijskih storitev Telekom Slovenija. Med številnimi podatki o
zavarovanju so navedeni tudi poslovni partnerji, pri katerih lahko kot
član planinskega društva koristite ugodnosti pri nabavi planinske in
druge športne opreme.

S poti na Macesnovec, zadaj Vrbanovi špici in Cmir.

Podjetja in posamezniki, ki so podprla izdajo te tiskovine:
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EKONOMSKO - REKLAMNE STRANI
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EKONOMSKO - REKLAMNE STRANI
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EKONOMSKO - REKLAMNE STRANI
Koledar za leto 2019

Izdalo: PD Škofja Loka, naklada 1200 izvodov
Tisk: Tiskarna Nonparel
Slike v brošuri: prispevali vodniki PD Škofja Loka, iz arhiva, s spleta …
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