


SKODELICA KAVE

Nekoč sem si zaželel črne kave. Ne 
vem, kako mi je prišlo na misel; zaželel 

sem si je. Morda le zategadelj,  
ker sem vedel, da niti kruha ni doma,  

kaj šele kave.
(Ivan Cankar)

Najprej bi se zahvalil vsem članicam in 
članom, ker ste z nami. Ker želite biti v 
naravi, v dobri družbi.
To smo mi. Planinsko društvo Medvode.
Za letošnje leto imamo vsi pričakovanja, 
večja od stanja v lanskem. Lanski je bil 
nenavaden, drugačen.
To nas opominja, da nam ni nič 
zagotovljeno, nič podarjeno. Za vse se 
moramo boriti sami. In s sabo.
Pred vami je spisek izletov, ki jih imamo 
v načrtu izpeljati letos. Kaj nam bo dano, 
kaj bomo izpeljali…
O tem bomo koncem leta.
Zagotavljam pa vam, da bodo planinske 
poti, za katere je odgovorno naše 
društvo, vzdrževane v enaki meri, kot do 
sedaj. Tu ne popuščamo. Dokler imamo 
ekipo, ki z enako mislijo udarno dela, ker 
si to želi.
Zagotavljam vam, da boste v družbi 
naših vodnic in vodnikov v dobri družbi. 
Izbrali so vrhove, kjer si človek napolni 
dušo in srce. Ker to pa letos resnično 
potrebujemo. Mar ne?
Ker Ivan Cankar je vedel!

Gorazd Šturm



MLADINSKI ODSEK 
 Z otroki v hribe

Vse na svetu je najprej majhno …. in potem 
raste. Tudi ljubezen do narave in do gora.

Gore in gozdovi so polni presenečenj, dogodivščin, 
izzivov, skrivnosti, vsega, kar imajo otroci radi, 
vsega, kar jih veseli in navdušuje. Otroci radi 
raziskujejo naravo in se v njej družijo, starši pa so 
pri tem odlična vzpodbuda.
Vse otroke in starše vabimo, da se pridružite 
Mladinskem odseku PD Medvode na krajših 
enodnevnih planinskih izletih, kjer bomo našim 
najmlajšim ponudili zabavno preživljanje prostega 
časa v naravi s sovrstniki in odkrivanje lepot naših 
gora. 
Za varno hojo in zanimiv program bodo poskrbeli 
usposobljeni vodniki.

Zala Kržišnik

IZLETI:

Sobota, 29. maj 2021
(v primeru slabega vremena 5. junij 2021)
Blejska koča na Lipanci (1630 m)

Izhodišče: Pokljuka  – Blejska koča - Pokljuka
Lahka označena pot, 1 h hoje v eno smer

Sobota, 23. oktober 2021
(v primeru slabega vremena 30. oktober 2021)
Koča na planini Kofce (1488 m)
Izhodišče: Matizovc – Kofce – Matizovc

Lahka označena pot, 1h 35min v eno smer

Oprema: pohodni čevlji, športna oblačila, hrana in 
pijača iz nahrbtnika

Vodi: Zala Kržišnik

ODSEK ZA VARSTVO NARAVE 

V teh dneh, ko nas je tok življenja ponesel izven že 
utečenih navad, ko nas ta presneti virus še vedno 
stiska za vrat in nam grozi, je marsikdo od nas našel 
zatočišče in uteho v NARAVI. Sprehajamo se po poteh in 
vrhovih naših Polhograjcev in opazujemo vso to množico 
obiskovalcev, ki v gibanju išče sprostitev za svojo dušo 
in telo, predvsem pa zdravilo za svoje psihične težave, 
takšne in drugačne vrste.
Vse lepo in prav. Med njimi so pohodniki, ki so že prej 

hodili v hribe, veliko pa je takih, ki jih je v teh časih 
naplavila korona. STE ŽE OPAZILI RAZLIKO MED NJIMI?
Slednji brez pozdrava, ki je tako značilen za planinsko 

kulturo, ob srečanjih v tla tiščijo svojo glavo, za njimi 
ostajajo ostanki embalaže v kateri so s seboj prinesli 
hrano in pijačo. Po travnikih in ob poteh ležijo olupki, 
papirnati robčki, prazne pločevinke, nekateri odvržejo 
celo zaščitne maske.

NARAVA PA TEGA RESNIČNO NE POTREBUJE, 
PA SAJ VAM NI POTREBNO ČISTITI ZA 

DRUGIMI, LE ZA SABO LEPO POSPRAVITE !



To je klic in obenem prošnja matere NARAVE. Prisluhnite 
mu, še je čas. Spet se bo prebudila iz dolgega zimskega 
sna. Na odmaknjenih stezah in pobočjih se bo rojevalo 
novo življenje. Pomlad bo zadišala z vseh poti, se obešala 
na veje, razpirala barvite cvetove in se nagajivo lovila z 
vetrom.
Sončni žarki nas bodo prijetno greli, le prepustimo se 

jim. Vsaj za trenutek pozabimo na vse tegobe našega 
vsakdanjika. Kako prijetno pomirjeni se bomo vračali iz 
nedeljskih sprehodov.

Pomlad v gore prihaja z zamudo, v duše 
gornikov in drugih ljubiteljev narave pa se 
splazi že mnogo prej.

MARKACIJSKI ODSEK 
 

Za nami je precej čudno obdobje, ki nam je v naše 
življenje prineslo nove, drugačne občutke. Kar 
naenkrat smo bili prikrajšani za mnoge stvari, ki so 
nas v preteklosti razveseljevale. Pa vendar mora v 
vsakemu tleti upanje, da bomo kmalu znova dihali 
svež gorski zrak in na poteh polnih nagajive svobode 
neizmerno uživali.

Vse to pa ni odvrnilo množice obiskovalcev, ki so 
zgrinjale po poteh naših Polhograjcev in v naravi 
iskale pomoč za svojo dušo in telo. Ugotovile so, da 
je gibanje v naravi najboljši respirator za naša pljuča. 
Žal pa moramo sprejeti tudi dejstva, da množični 
obisk prinaša v naravno okolje tudi slabe navade, ki 
prekomerno bremenijo gorsko pokrajino.

Kaj je lepšega od iskanja sijočih gora, kaj 
več od trenutkov prebujajoče se sreče na 
grebenih in vrhovih, od uživanja v prigarani 
svobodi gibanja, od doživljanja neznanega 
in spogledovanju s samoto, ki ti kljub času 
in razdaljam približa najdražje.



Temu primerno so se odzvali tudi naši člani. Na poteh 
in vrhovih smo opravili kar nekaj vzdrževalnih del. 
Seveda smo se več ali manj držali predpisanih navodil 
in leto, ki je za nami, uspešno prestali.

Na Gontarski planini smo na novo zakopali in utrdili 
z lesom okrog 80 m že obstoječe poti in jo nasuli z 
materialom iz bližnje okolice.

Skozi Mavški graben pelje na Osolnik označena pot in 
je tudi del Jakobove poti. Pravi čudež je že bil, da se 
pri prečkanju potoka ni kdo znašel v vodi. Ker je bil 
stari mostiček tako potreben obnove, smo izdelali in 
postavili novega.

Tudi na Tošču lubadar ni poznal milosti. Podrl je kar 
nekaj smrek, ki smo jih pospravili in pobočje dodatno 
še očistili podrasti. Poleg tega smo na skalnatem 
predelu pod vrhom na novo izklesali in utrdili del poti, 
ki je prej povzročala pohodnikom kar nekaj težav.

Poleg tega smo bili prisotni tudi na Osolniku in Grmadi. 
Kar precej dela se nabere vsako leto, le videti ga je 
potrebno. Tu je še markiranje, obrezovanje vejevja, 
izkop in čiščenje kanalov, oskrba vrhov z vpisnimi 
knjigami in žigi, pa še kaj bi se našlo.
Vse to na koncu pripomore k lepo urejeni okolici v 
katero se mnogi radi vračajo in v njej odkrivajo vse 
tančice naše hribovske pokrajine.
Seveda pa gre posebna zahvala vsem vam, ki pri 
urejanju  poti in vrhov radi sodelujete. Ja, tudi to so 
prostovoljci, večkrat neupravičeno prezrti, a z dušo in 
srcem pri stvari.

Ostanite zdravi !

Vrhovi najvišjih gora se dotikajo neba, kot 
se resničnost na njih dotika sanj.



IZLETNIŠKO – VODNIŠKI ODSEK 
 

DA BO POT V GORE VARNEJŠA
Vrsto let ob analizi gorskih nesreč, pri katerih nudimo 
potrebno pomoč, ugotavljamo podobne povode in vzroke. 
To so predvsem: zdrs, spotik, padec, nepoznavanje 
terena, telesna in duševna nepripravljenost za izbrano 
turo, pomanjkljiva in neustrezna gorniška oprema ter 
gorniško neznanje. Vsaka nesreča, ki se zgodi, povzroča 
bolečino in je odveč. Toda iz vsake nesreče se moramo 
nekaj naučiti, sicer je dvakrat odveč. Kaj nam sporočajo 
nesrečni dogodki v gorah? Skoraj nikoli ni za nesrečo le en 
sam povod ali vzrok. Povodi in vzroki se tudi prepletajo. 
Najpogostejše posledice gorskih nesreč so poškodbe 
spodnjih okončin in glave. Zatorej:

Dokler nimate lastnih izkušenj in znanja, se na poti v 
gore pridružite izletom planinskega društva ali gorniško 
usposobljenih oseb. Upoštevajte nasvete in opozorila. 
Pridobite si ustrezno planinsko znanje na vzgojno-
izobraževalnih tečajih. Zavarujte se za primer nesreče pri 
planinski dejavnosti.

Svojo pot v gore vedno načrtujte. Upoštevajte 
postopnost, kar velja za začetek planinske dejavnosti ali 
po daljši prekinitvi dejavnosti.

Izberite gorniški cilj glede na svoje znanje, 
pripravljenost in zdravje. Pri kroničnih boleznih se pred 
turo posvetujte z zdravnikom.

Za zahtevno turo si zagotovite vodnika ustrezne 
usposobljenosti.

Ob načrtovanju ture upoštevajte vremensko napoved, 
ki jo tik pred odhodom na turo še enkrat preverite. V 
zimskem času se pozanimajte o stanju snežne odeje in 
stopnji nevarnosti snežnih plazov.

Na turi uporabljajte ustrezno obutev, osebno zaščitno 
in tehnično opremo, s seboj imejte rezervno perilo, 
planinski zemljevid območja, svetilko in prvo pomoč, 
na zavarovanih poteh pa zaščitno čelado in komplet za 
samovarovanje. Doma pred turo preverite ali oprema v 
nahrbtniku ustreza načrtovani turi. 

Načrtovani turi in trajanju (z rezervnim časom) 
obvestite domače ali koga drugega, ki bo obvestil GRS, 
če se ne boste pravočasno vrnili.

V vročih poletnih dneh pijte zadosti osvežilne tekočine. 
Med turo ne pijte alkohola! V nahrbtniku imejte nekaj 
energijske hrane. Počivajte na varnih mestih. Oči in 
odkrite dele telesa zaščitite pred soncem. V nahrbtniku 
imejte topla oblačila, kapo in rokavice tudi poleti.

Polhograjska Grmada je že dolgo cilj mnogih ljubiteljev 
gorske narave. S svojo raznoliko pokrajino, ki jo 
prepletajo doline in vrhovi, gozdovi in senožeti, nudi 
popotniku prijetno sprostitev. Z njenega vrha pogledi 
hrepeneče zaplavajo tja v daljave, njene strme rebri 
pa so dom pestre zaščitene gorske flore.

Planinski prijatelji iz obeh strani gore pa smo še posebej 
ponosni na trdne vezi, ki nas družijo. Mineva že 20. 
leto, ko se je zbrala skupina planinskih zanesenjakov 
in sklenila, da s skupnimi močmi na vrhu Grmade 
postavimo smerno ploščo.
V spomin na ta dogodek se planinski prijatelji iz 
obeh društev vsako leto srečamo na tem kraju in ob 
prijetnem druženju poskrbimo, da vse skupaj ne gre 
prehitro v pozabo.

KJER

JE

VOLJA,

TAM

JE

POT !

Pa bohlonaj, k’ smo pr’jat’li !



Pomen barvnih točk na zemljevidu:  rdeča  - izleti izletniškega odseka,  modra  - izleti seniorskega odseka,  zelena  - prireditve

prijave za izletniški odsek sprejema:  Jože Kršinar 041 582 208  
prijave za seniorski odsek sprejema: Andreja Kuralt 031 750 558

Vse informacije o izletih boste našli v tej brošuri , na naši spletni strani, na kabelski TV Medvode in plakatih pred BC v 
Medvodah. Če bi za določen izlet želeli še več informacij pa pokličite vodnika izleta. Rade volje vam bomo povedali kar vas 
zanima in vam svetovali. LE POKLIČITE

Telefoni ostalih vodnikov:  
Boštjan Jesih  031 841 270; Domin Košir  031 609 692; Zala Kržišnik  041 557 518; Jelena Justin  040 651 385;  
Miro Plešec  051 672 415; Vili Luštrek  040 758 485; Dušan Brekič  051 624 995; Mateja Gerečnik  031 397 306.

Spletna stran:   www.planinskodrustvo-medvode.si           e-pošta:   pdmedvode@pzs.si



IZLETI IN PRIREDITVE V LETU 2021

      - izletniški odsek      - seniorski odsek      - prireditve

FEBRUAR

7.2. Stražnik (648 m) in Kopitnik  (910 m) - 
Zasavsko-Posavsko hribovje
Rimske Toplice – Stražnik – Kopitnik – Rimske Toplice
Lahka označena pot; 6 ur hoje
Vodita Jelena Justin in Mateja Gerečnik

JANUAR

13.1. Veliki Modrasovec (1353m) - Goriško hribovje
Predmeja-Koča na Čavnu-Mali in Veliki Modrasovec-Koča 
na Čavnu-Pot po robu-Lokavec
Lahka označena pot; 5-6 ur hoje
Vodita Boštjan Jesih in Domin Košir

17.1. Sveti Mohor (952 m) – Škofjeloško hribovje
Selce – Sveti Mohor – Nemilje
Lahka označena pot; 4-5 ur hoje
Vodita Domin Košir in Miro Plešec

7.2. Veteranske tekme
Smučišče Rudno – Železniki  50. tradicionalne 
smučarske tekme v veleslalomu

21.2. Trdinov vrh (1178 m) - Zasavsko-Posavsko 
hribovje 
Gabrje-Gospodična-Trdinov vrh-Krvavi kamen-Gabrje
Lahka označena pot; 4-5 ur hoje
Vodita Boštjan Jesih in Domin Košir

24.2. Ob mejah občine – 2. etapa
Katarina –Grmada – Osolnik - Sora
Lahka označena pot; 4-5 ur hoje
Vodita Domin Košir in Andreja Kuralt

Plan izletov za leto 2021 je informativnega 
značaja, izleti bodo izvedeni glede na 
trenutno epidemiološko situacijo.

MAREC

14.3. Gradiška tura (793 m) – Notranjsko hribovje
Gradišče – Gradiška tura – Abram – Sv. Nikolaj – 
Gradišče
1. Lahka pot
2. Zelo zahtevna pot; čelada, KSV; 5-6 ur hoje
Vodita Vili Luštrek in Domin Košir

17.3. Artviže (sv. Socerb) (817 m) - Notranjsko 
hribovje
Rodik – Artviže – Naklo
Lahka označena pot; 4-5 ure hoje
Vodita Domin Košir in Jože Kršinar

Goro je treba prigarati, če hočeš doživeti 
srečo vrha. Tone Svetina



APRIL

18.4. Zahomec (1813 m) – Karnijske Alpe
Žabnice – Bartolova grapa – Mulijev vrh – Zahomec – 
Žabnice
Lahka označena, delno neoznačena pot; 5-6 ur hoje
Vodita Miro Plešec in Vili Luštrek

21.4. Vremščica (1027 m) – Notranjsko hribovje   
Volče (600 m) – Vremščica – Senožeče
Lahka označena pot; 3-4 ure hoje 
Vodita Dušan Brekič in Vili Luštrek

MAJ

9.5. Palon di Lius (1707 m) – Karnijske Alpe
Val Alba – Palon di Lius – Val Alba
Lahka označena pot; 6 ur hoje
Vodita Mateja Gerečnik in Andreja Kuralt

12.5. Španov vrh (1334 m) - Karavanke
Javorniški rovt – Španov vrh – Planina pod Golico
Lahka označena pot; 3-4 ure hoje
Vodita Miro Plešec in Andreja Kuralt

23.5. Mali Obir/ Klein Obir (1948 m) -  
Karavanke 
Borovniško jezero/Freibacher Stausee-Jagovčeva 
planina-Jagovčevo sedlo-Mali Obir-Jagovčevo sedlo-
Podkanja vas/ Wildstein
Lahka označena pot; 7-8 ur hoje
Vodita Boštjan Jesih in Mateja Gerečnik

29.5. Srečanje MDO

JUNIJ

6.6. Tolminski Kuk (2085 m) – Julijske Alpe
Planina Lom – planina Razor – Tolminski Kuk – planina 
Kal – planina Lom
Nezahtevna označena pot; 9 ur hoje
Vodita Vili Luštrek in Jože Kršinar

10.6. Polhograjska grmada (898 m)
Obletnica postavitve smerne plošče

12.6. Dan slovenskih planinskih doživetij –  
 Kamniška Bistrica



16.6. Psinski vrh (1577 m) – Karavanke
Slovenji Plajberk – sedlo Vranjica – Psinski vrh – 
Strugarje – Križnikovo sedlo – domačija Orel
Lahka označena pot; 4 ure hoje
Vodita Miro Plešec in Domin Košir

20.6. Veliki Babanjski skedenj (2121 m) - Julijske 
Alpe, Kaninska skupina
B postaja gondole na Kanin - Veliki Babanjski
skedenj - Stara koča Petra Skalarja – Gozdec - B postaja
Delno zahtevna neoznačena pot, delno brezpotje; 8-9 ur 
hoje
Vodita Boštjan Jesih in Mateja Gerečnik

JULIJ

3.7. Od Jakoba do Jakoba – tradicionalni pohod

4.7. Bogatin (1977 m) - Julijske Alpe
Savica - Komna - B. sedlo - Bogatin - Mahavšček - pl. 
Govnjač - Komna - Savica
Lahka označena pot; 9 ur hoje
Vodita Mateja Gerečnik in Jelena Justin
   
14.7. Kosmatica (1659 m) - Karavanke
Žabnica  - Kosmatica  - Žabnica
Lahka označena pot; 3-4 ure hoje
Vodita Andreja Kuralt in Jože Kršinar

18.7. Ovčji vrh/ Geissberg (2024 m) -  Karavanke
Podnar/Bodenbauer-Ovčji vrh-Celovška koča-Zelenica
Delno zahtevna označena pot; 7-8 ur hoje
Vodita Boštjan Jesih in Miro Plešec 

AVGUST

8.8. Bovški Gamsovec (2392 m) - Julijske Alpe
Zadnjica-Luknja-Bovški Gamsovec-Pogačnikov dom-
Zadnjica
Zelo zahtevna označena pot;  9-10 ur hoje; čelada
Vodita Boštjan Jesih in Domin Košir

11.8. Slatna (2077 m) in Kreda (2025 m) – Julijske 
Alpe
Planina Blato – Slatna – Kreda – Planina Blato
Nezahtevna neoznačena pot; 6 ur hoje
Vodita Andreja Kuralt in Jože Kršinar

22.8. Skutnik (2074 m) – Julijske Alpe
Drežniške Ravne – Planina Zapleč – Skutnik – Lopatnik 
– Planina Zaprikraj – Drežniške ravne
Zahtevna neoznačena pot; 8 ur hoje
Vodita Miro Plešec in Jože Kršinar

Pot na gorski vrh je vedno daljša, kot si misliš. 
Ne slepi se, prišel bo trenutek, ko bo tisto, kar 
je izgledalo blizu, še vedno zelo daleč. 

Paolo Coelho



SEPTEMBER

4.- 5. 9.  Monte Lastroni (2449 m) – Karnijske Alpe
1. dan  Baita Rododendro – jezero Olbe – Monte Lastroni 
– prelaz del Mulo – koča pri izviru Piave – koča Calvi / 
prenočišče /
Lahka označena pot; 7-8 ur hoje
2. dan  Monte Avanza (2489 m)
koča Calvi – sedlo Sessis – sedlo Cacciatori –Monte 
Avanza – sedlo Avanza – izvir Piave
Delno zahtevna označena pot; 6-7 ur hoje
Vodita Domin Košir in Miro Plešec

15.9.  Velika planina (1666 m)– KSA
Kamniška Bistrica – Kuklarji – Gradišče - Rigelj – 
Kamniška Bistrica
Zahtevna neoznačena pot; 6 ur hoje
Vodita Domin Košir in Jože Kršinar

19.9. Šmarjetna glava (2358 m) – Julijske Alpe
Zadnjica – Šmarjetna glava – Zadnjica
Zelo zahtevna označena pot, zahtevno brezpotje; 8 ur 
hoje
Vodita Mateja Gerečnik in Jože Kršinar

19.9. Pohod med vodami – tradicionalni pohod

OKTOBER

10.10. Lepi Vršič (1911 m) – Karnijske Alpe
Pr' Gams (dol. Ukve) - zaselek Kok – sedlo - Kok (1841 
m) - Lepi vršič - Konjščica (1931 m) - (Starhand 1965 
m) - planina Dolinca - sedlo Lom – koča Nordio 
Lahka neoznačena pot; 7-8 ur hoje
Vodita Zala Kržišnik in Vili Luštrek

14.10. Križevnik (1909 m) – KSA
Planina Ravne – planina Polšak – Križevnik – povratek 
po isti poti
Nezahtevna neoznačena pot; 4 ure hoje
Vodita Andreja Kuralt in Jože Kršinar

24.10. Trstelj (643 m) – Goriško hribovje
Lokvica – Cerje - greben Črnih hribov – Trstelj – Pedrovo
Lahka označena pot;  5-6 ur hoje
Vodita Boštjan Jesih in Andreja Kuralt 



NOVEMBER

10.11. Limbarska gora (773 m) – Zasavsko hribovje 
Gradiško jezero – Vinje – Negastrn – Limbarska gora – 
Serjuče – Moravče
Lahka označena pot; 3-4 ure hoje
Vodita Miro Plešec in Dušan Brekič

14.11.  Lendavske gorice
Martinov pohod
Nezahtevna pot; 3-4 ure hoje
Vodita Domin Košir in Vili Luštrek

DECEMBER

8.12. Mal gor pa dol
Lahka zimska tura
Vodita Andreja Kuralt in Domin Košir

12.12. K'r nekam
Izlet v neznano
Lahka zimska tura; 3–4 ure hoje
Vodita Miro Plešec in Domin Košir

Nadomestni izlet:  
Creta Forata (2462 m) – Karnijske Alpe 

(Če ne bo možno izvesti dvodnevnega izleta.)



 POMEMBNO OBVESTILO: 
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z 
zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in 
tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu, ter ima plačano 
letno članarino. Vse podrobnosti glede članstva uredite v TIC 
Medvode (na železniški postaji). 
Članarino plačajte z gotovino (sicer plačamo provizijo banki). 

O prednostih članstva, ugodnostih le tega in obsegu 
zavarovanja in aktiviranju asistence v primeru 
reševanja in zdravljenja, si preberite na spletni strani      
https://www.pzs.si/

Trajanje članstva je od dne včlanitve oz. poravnave 
članarine do 31. januarja naslednjega leta.

 Vrste in višina članarine za leto 2021

  
V primeru nesreče pokliči 112 

Kategorija članstva Priporočena 
članarina [€]

A polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih 
gora z največjim obsegom ugodnosti 60,00 

A/d - družinski popust 54,60 

B polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih 
gora z osnovnim obsegom ugodnosti 28,00 

B/d - družinski popust 22,60 

B1 polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim 
obsegom ugodnosti 21,00 

S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. 
leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti, 18,50 

S+Š/d - družinski popust 15,00 

P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom 
ugodnosti 8,00 

P+O/d - družinski popust 6,40 

IN 
oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v 
celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska 
pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti;  

8,00 

IN/d - družinski popust 6,40 
 


