
V večerni zarji planine se bleste, zlat žarek se na pečini je ujel,

stezica gamsja se spušča med skale, na vrh obronka viharniki stoje.

Ansambel Mihelič



VODA ŽIVLJENJA 
pride in trka
najprej tiho kot dež zgodaj zjutraj
na okna bifejev
kjer pijejo delavci hitre čaje
pride iz mlačnega zraka
iz steklene jeseni
z okusom po cvetni gori
in volčji nasladi
in se dotakne rok in nog
in kože po celem telesu
pride z omotico mlinov na veter
vijakov
in močnih motorjev
v nori
dinamični dan
v belo srce sveta
pride in reče:
jaz sem voda življenja
kam tečem
kam tečem
                     Kajetan Kovič

Voda je sestavni del našega bivanja. Kamorkoli se 
ozremo, nas obkroža. Kot reke, potoki, potočki, 

jezera, mlake …, je v rastlinah in živalih. Je megla, je 
dež, je sneg, je para. Na poti na nam tako ljube vršace, 
doma ali v tujini, jo vzamemo s seboj. Pomaga nam 
pri premagovanju manj ali bolj zahtevnih predelov na 
poti do vrha, pomaga nam pri spustu v dolino. Bodimo 
prijazni do narave, do vode, do okolice in sebe.
V preteklem letu smo bistveno povečali število članov 
v društvu zahvaljujoč nesebičnem naporu mladinskega 
odseka. Podmladek je osnova za nadaljnje delo, 
priložnost za njihove starše, navsezadnje tudi za to, da 
lahko računamo na nadaljnji razvoj društva.
Vseeno pa ne smemo pozabiti na tisti, tehnični del društva, 
ki skrbi za vzdrževanje planinskih poti na območju 
našega društva. Naj si gre samo za odstranjevanje 
rastlinja s poti ali pa obnavljanja obnavljanje markacij. 
In še najbolj zahtevni del. Vgradnja stopnic, bočna 
protierozijska zaščita, nasipanje poti, odvodnjavanje…
Tu v naslednjem obdobju pričakujem vašo pomoč. 
Dobrodošli vsi, ki želite pomagati pri našem delu, se 
družiti z dobrimi ljudmi, storiti nekaj za bližnje, ali 
popolne neznance, ki jih srečate na poti.
ZDRAVO!
Gorazd Šturm



MLADINSKI ODSEK 
 

 IZLETI: 

Sobota, 18. marec 2023
Valvasorjev dom pod Stolom (1181 m)

Sobota, 20. maj 2023
Kriška gora (1471 m)

Sobota, 7. oktober 2023
Zelenica (1536 m)

Sobota, 9. december 2023
Koča v Krnici (1113 m)

Vodita: Zala Kržišnik in Mojca Resnik

Čudoviti razgledi, spoznavanje planinskih poti, 
druženje, rekreacija, preživljanje časa v naravi, igre 
in smeh so stvari, ki v otrocih spodbudijo željo po 
osvajanju novih vrhov. Z željo, da bi približali gorski 
svet tudi najmlajšim in že v zgodnjih letih zanetili 
iskrico ljubezni do gora čim večjemu številu otrok, 
bomo v letošnjem letu poleg planinskih pohodov 
izpeljali tudi poletni planinski tabor. Otroci so nad 
izleti in tabori v gorah navdušeni, uživajo v naravi, 
radi se družijo z vrstniki, kar so nam pokazali s svojimi 
radostnimi in nasmejanimi obrazi. Vsem otrokom 
želimo dati priložnost, da se povežejo z naravo in med 
seboj ter si na tak način najdejo tudi nove prijatelje. 
Lepo vabljeni, da letos skupaj zakorakamo v višave.

Mojca Resnik

ODSEK ZA VARSTVO NARAVE 

Res je presenetljivo, da je NARAVA najlepše zaklade 
cvetja zaupala v varstvo goram, kamor naj bi hodili 
le tisti, ki znajo njene lepote občudovati, spoštovati 
in ohranjati. Povedati nam namreč hoče velik in 
važen življenjski nauk: vse kar je lepega, je mogoče 
doseči samo s trudom in naporom. Vsak izmed nas, ki 
zahajamo v gorski svet, bi se moral nekoliko spoznati 
v svetu rastlin. Kako vse drugače bo potem užival 
gore. Šele takrat bo resnično dojel bistvo sporočila, 
ki nam ga mati NARAVA sporoča vsakemu izmed nas. 

Cvetlice so božji smehljaji - prav kakor zvezde.
Ene so padle na zemljo, druge so še na poti.
                                           Louis Veuillot



Jaz sem zemlja, moje oči so nebo, moji udje 
drevesa, jaz sem skala in globina vode.
Nisem tukaj, da bi vladal naravi ali jo izkoriščal, 
jaz SEM narava. Hopi Indijanec

Naglej se planinske flore in pusti, da se je nagledajo 
še drugi za tabo. Pravemu planincu je to dovolj, kajti 
vest sama mu pravi, da je vsaka roža, zaščitena ali 
ne, najlepša tam kjer raste in da ima enako pravico do 
življenja kakor vsako drugo bitje, ki ne ogroža nikogar.
PUSTIMO TO LEPOTO NA KRHKIH BLAZINICAH 
NJIHOVEGA DOMOVANJA !
 

Vsi, ki vsaj malo zahajamo v gorski svet prav gotovo 
poznamo pravljico o ZLATOROGU. Ni le ena najlepših, 
ampak tudi ena najbolj mračnih in svarilnih. Naj namreč 
še tako lepo govori o NEUNIČLJIVOSTI LEPOTE, pove 
na koncu, da je ZLATOROG za vedno odšel. Ni nujno, 
da iz krvaveče rane spet odženejo zdravilne triglavske 
rože, kajti človeški napuh je močnejši od pameti, 
predvsem pa usodnejši.

Zato je prav, da se na naših popotovanjih v gore 
zavedamo, da je varstvo naravnega okolja dolžnost in 
naloga vsakega izmed nas, ki zna z dušo in očmi črpati 
naravne lepote naše zemlje. Živimo za ta trenutek, 
ki pa ne bo večen. Za nami se že sliši nežen in plah 
otroški korak.
OHRANIMO MU TO LEPOTO PRIHAJAJOČEGA DNEVA !      

MARKACIJSKI ODSEK 
 

Več kot 100 let nas že markacije vodijo po pravih 
poteh.

Markacisti svoje odtise puščamo skoraj nevidno.
Najdete nas v stopnicah, ki poskrbijo za trden korak, 
v jeklenici ali ograji, ki pomaga naprej kadar niste 
povsem prepričani vase pa v tistih nezmotljivih krogih 
bele in rdeče barve. Vsaka unikat, da skupaj z vami 
vedno znova pridemo na cilj.



»Gora je toliko moja, kot je tvoja, kot je 
njegova. Je od vseh in od nikogar. Gora nas ne 
loči po statusu, pri njej šteje le spoštovanje do 
nje in trud, da te spusti na svoj vrh.«

Iz knjige Gora (Petra Škarja)

Kot strokovni kader PZS smo usposobljeni za svoje 
delo, pridnih rok pa ni nikoli dovolj. Informacije, ki 
nam jih posredujete s terena, nam omogočijo, da se 
lažje organiziramo. Veseli smo vseh pridnih rok, ki 
so pripravljene ukrotiti podrast ob poti, če vas mika 
pa vas pošljemo tudi na usposabljanje, da se nam 
pridružite kot markacist. 

Navodila za jednotno
markiranje poti
(Alojz Knafelc, 1922)

»Markacije naj bodo okrogle; najprvo z 
belo barvo v sredi in okrog rdeče ...«

»Barva bodi gosto tekoča ko med. Čopič 
bodi majhen, ne širši ko je kazalec na 
roki. Barve se vzame le toliko na čopič, 
da se ne cedi od njega; v sredi se naj 
začne in razmaže proti vnanji strani 
z belo barvo. Zatem se zunanji krog z 
rudečo naredi. ... «

Prostovoljci PD Medvode vsako leto pregledamo in 
skrbimo za več kot 57 km planinskih poti v našem 
skrbništvu. Ni važno ali si doktor znanosti, tajnica ali 
delavec v tovarni. Med markacisti vsak najde kar išče. 
Svež zrak, veselo družbo, lepe razglede in zavedanje, 
da planinskim potem vračamo tisto dobro, kar nam 
dajejo.

Zemlja je kot lepa nevesta, ki za okras ne 
potrebuje draguljev, ki jih je obdelal človek, 
temveč je zadovoljna z zelenjem svoji travnikov, 
zlatim peskom svojih morskih obal in dragocenimi 
kamninami svojih planin.

Kahlil Gibran



IZLETNIŠKO – VODNIŠKI ODSEK 
 

Drznila bi si reči, da nam je bila Slovencem ljubezen 
do gora položena v zibelko. Ob sončnih dnevih se 
radi odpravimo v planine, v gore, do razgledišč, radi 
odkrivamo nove kraje. Aktivnosti v naravi nas sprostijo, 
napolnijo z energijo, obenem pa se čudimo nad Naravo, 
nad njeno izvirnostjo in lepoto. Že Stari Grki so se čudili 
nad vsem, kar je bilo in na tak način, zaradi čudenja, 
se je rodila filozofija. Biti planinec, gornik, alpinist ne 
pomeni le, da si aktiven v naravi; to je že kar način, 
filozofija življenja. Vendarle pa se na poti po gorah ne 
smemo čuditi preveč. Nujno moramo biti pozorni na 
vsakem koraku, premišljeno delovati, saj nas le en 
napačen korak lahko zaznamuje za vedno.
Preden se odpravimo v gore je potrebno postopoma 
pridobiti kondicijo. Postavljanje previsokih ciljev, nas 
lahko drago stane, zato bodimo iskreni do samih sebe in 
ne pretiravajmo. Ne precenjujmo sebe, svojega znanja 
in sposobnosti.
Planinske cilje izbirajmo glede na svojo pripravljenost 
oziroma postopoma. Začnimo z lažjimi turami in jih 
počasi stopnjujmo; od nižjih k višjim, od kratkotrajnih 
do dolgotrajnih. Zahtevnost tur je potrebno prilagoditi 
tudi v primeru, če dalj časa nismo obiskali gora. Hoja je 
osnovni način gibanja, hoja v gore pa močno pripomore 
k boljšemu počutju in večji kvaliteti življenja. Gorniška 
dejavnost je precej velik telesni napor.
V vodniškem odseku PD Medvode smo za vas pripravili 
pester in raznolik program. Sleherni pohodnik lahko 
najde nekaj za svojo dušo, saj so ture zelo različne: od 
povsem lahkih in nezahtevnih pohodov, do zelo zahtevnih 
markiranih poti, ferat in (zelo) zahtevnih brezpotij. Za 
katere ture se boste odločili, je odvisno od vaše fizične 
kondicije in planinskega znanja. Res je, da če se redno 
udeležujte tur s planinskim društvom, ste se marsikaj 
skozi prakso že naučili. Znanje se pridobiva z vajo in 
aktivnostjo.
Hoja v skupini, kar obisk gora s planinskim društvom 
vsekakor je, se prilagodi najšibkejšemu v skupini. 
Naloga vodnika je, da to osebo postavi za seboj in tempo 
prilagodi njej.
Na celotni poti delajte redne počitke in sicer na krajih, 
ki so varni. Ob počitku si privoščimo kakšen prigrizek in 

vodo oz. pijačo, da ne bo prišlo do dehidracije. Alkohol je 
v hribih prepovedan.
Zapomnimo si tudi to, da ko stojimo na vrhu gore, ko smo 
dosegli svoj cilj, smo šele na pol poti. Varno se moramo 
vrniti tudi v dolino. Velikokrat se nesreče pripetijo prav 
ob sestopanju, ko smo že utrujeni, veseli, da nam je 
uspelo; pade nam nivo koncentracije, pozornost se 
preusmeri drugam.
Če bi radi obiskali katerega od vrhov v našem programu 
za leto 2023, se podajte na pot z nami. Včlanite se v naše 
društvo. Ture so zelo različne, zanimive, saj se trudimo, 
da vas popeljemo tja, kamor sami sigurno ne bi šli.
Srečno in se vidimo na turah!
Jelena Justin
Načelnica Vodniškega odseka

Čas teče...In drug za drugim se umikamo v 
stran, s pogledom, uprtim v veličastje gora. 
One pa sijejo, prek vseh človeških usod in dob v 
lepoti, ki nikoli ne usahne. In vsako leto vžigajo 
v tisočih mladih src čist in svetel plamen ljubezni 
in hrepenenja..... Gibčne pomladanske postave, 
kakršni smo bili mi nekoč... Vsem planinski 
pozdrav iz vsega srca.
                                                           Julius Kugy



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 !

Telefonske številke ostalih vodnikov:
Boštjan Jesih  031 841 270; Domin Košir  031 609 692; Jelena Justin  040 651 385; Mateja Gerečnik  031 397 306; 
Miro Plešec  051 672 415; Mojca Resnik  040 213 060; Zala Kržišnik  041 557 518; Vili Luštrek  040 758 485.

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



IZLETI IN PRIREDITVE V LETU 2023

       izletniški odsek          seniorski odsek          prireditve

Plan izletov za leto 2023 je informativnega 
značaja, izleti bodo izvedeni glede na 
vremenske razmere. Podatki o časih hoje in 
višinske razlike so okvirni in lahko odstopajo.

JANUAR

15.1. 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
Višinska razlika: 500 m
Vodita Boštjan Jesih in Domin Košir

18.1. Malenski vrh / Gora  (1051 m) – Škofjeloško 
hribovje
Volča – Lom – Zakobiljek – Malenski vrh – Jazbine - 
Suša
Lahka zimska tura; 3-4 ur hoje
Višinska razlika: 670 m
Vodita Domin Košir in Miro Plešec

FEBRUAR

12.2. Rudnica (946 m) – Julijske Alpe (Bohinj)
Stara Fužina - Peč /720 m / -Rudnica - Senožeta - 
Srednja vas
Lahka zimska tura; 3-4 ure hoje
Višinska razlika: 400 m
Vodita Miro Plešec in Vili Luštrek

15.2. V. Osojnica (756 m), M. Osojnica (691 m) in 
Ojstrica (610 m) – Julijske Alpe
Žel.postaja Bled - Velika Zaka - Mala Osojnica - Velika 
Osojnica - Ojstrica - Velika Zaka - Žel.postaja Bled
Lahka zimska tura; 3 ure hoje
Višinska razlika: 480 m
Vodita Domin Košir in Andreja Kuralt

Celotno besedilo si lahko ogledate na spletni strani.

19.2. Veteranske tekme
Smučišče Rudno – Železniki  51. tradicionalne 
smučarske tekme v veleslalomu

MAREC

16.3. Gora Oljka (733 m) Savinjska dolina
Podvin pri Polzeli – Vimperk – Gora Oljka – Rečica ob 
Paki
Lahka označena pot; 3-4 ure hoje
Višinska razlika: 430 m
Vodita Vili Luštrek in Miro Plešec

19.3. Steza kamnitih stopnic (1178 m) – Gorski 
kotar (Hrvaška)
Kuk Baba
Izhodišče: Grižane
Lahka označena pot (kratek del zelo zahteven); 6 ur 
hoje
Višinska razlika: 600 m 
Vodita Mateja Gerečnik in Jelena Justin



Sanje so drobna semena, iz katerih rastejo 
lepa jutra. Dan iščemo zjutraj, da ga na večer 
preostaja, ne pa zmanjkuje in potem ljudje 
bivakirajo in v skrb nepotrebne akcije spravljajo 
svojce in reševalce.

Joža Čop

APRIL

12.4. Lajnar (1549 m) in Dravh (1547 m)  – Julijske 
Alpe   
Petrovo Brdo – Lajnar – Dravh – Soriška planina
Nezahtevna označena pot; 4 ure hoje 
Višinska razlika:800 m 
Vodita Andreja Kuralt in Jože Kršinar

16.4. Gradiška tura (793 m) – Notranjsko hribovje
Gradišče–Gradiška tura–Abram–Sv. Nikolaj–Gradišče
1. Lahka pot
2. Zelo zahtevna pot; čelada, SVK; 5-6 ur hoje
(možnost povratka po drugi poti)
Vodita Vili Luštrek in Domin Košir

MAJ

7.5. Cerkovni vrh (804 m) – Idrijsko cerkljansko 
hribovje
Izhodišče: Spodnja Idrija
Lahka označena, delno zahtevna neoznačena pot; 5 ur 
hoje
Višinska razlika: 700 m
Vodita Mateja Gerečnik in Jelena Justin

17.5. Križna gora (857 m) – Notranjsko hribovje
Bločice – Križna gora – Križna jama (ogled 1.5. ure)
Lahka označena pot; 2 uri hoje
Višinska razlika: 300 m
Vodita Domin Košir in Miro Plešec

21.5. Matajur (1642 m) – Julijske Alpe
Izhodišče: Stupizza/Štupca, Italija
Zelo zahtevna zavarovana pot; 8 ur hoje; čelada, SVK
Višinska razlika: 1500 m
Vodita Jelena Justin in Mateja Gerečnik

27.5. Srečanje MDO

JUNIJ

4.6. Kompotela (1989 m) -  KSA 
Pl. Jezerca (1425 m) – Medvedja jama – pl. Ovčarija – 
Kompotela – pl. Koren – pl. Jezerca
Nezahtevna neoznačena pot; 7-8 ur hoje
Višinska razlika: 700 m
Vodita Boštjan Jesih in Jože Kršinar

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

10.6. Dan slovenskih planinskih doživetij

14.6. Čadrg (680 m) – Julijske Alpe
Tolminska korita – Čadrg - Javorca
Lahka označena, delno neoznačena pot; 5 ur hoje
Višinska razlika: 500 m
Vodita Andreja Kuralt in Jože Kršinar



18.6.  Monte Pisimoni (1880 m) – Karnijske Alpe
Delno zahtevna označena pot; 9 ur hoje
Višinska razlika 1600 m
Vodita Mateja Gerečnik in Jelena Justin

JULIJ

8.7. Od Jakoba do Jakoba – tradicionalni pohod

9.7. Pršivec (1761 m) -  Julijske Alpe
Planina Blato – Pl. Pri jezeru – pl. Viševnik – pl. Hebat - 
Vogar
Lahka označena pot; 5-6 ur hoje
Višinska razlika: 620 m 
Vodita Domin Košir in Miro Plešec

12.7.  Kamniški vrh (1259 m) – KSA
Jezerce – Kriška planina – pl. Osredek – Planjava – 
Kamniški vrh – Hudi klanec - Stahovica
Lahka označena, delno neoznačena pot; 4-5 ur hoje
Višinska razlika: 300 m
Vodita Miro Plešec in Vili Luštrek

23.7. Rjavina (2532 m) – Julijske Alpe
Krma-Teme-Rjavina-Dovška vratca-Krma
Zahtevno brezpotje, zelo zahtevna označena pot; 9-10 
ur hoje; čelada
Višinska razlika: 1600 m
Vodita Boštjan Jesih in Domin Košir

AVGUST

6.8.  Kamniti lovec (2071 m), Sv. Višarje (1766 
m) - Julijske Alpe
Dolina Mrzlega potoka - sedlo Prašnik - Kamniti lovec 
- Sv.Višarje - Višarska pl. - Dolina Mrzlega potoka 
(dopustna možnost v obratni smeri)
Označena, neoznačena pot, kratek odsek tudi zahtevna; 
7-8 ur hoje
Višinska razlika: 1350 m
Vodita Miro Plešec in Vili Luštrek

9.8.  Mirnock (2110 m) – Miljske Alpe (Avstrija)
Wieser Alm
Lahka označena pot; 5 ur hoje
Višinska razlika 500 m
Vodita Mateja Gerečnik in Jelena Justin

20.8. Srednja peč (1920 m) in Srednji vrh (1796 m) 
– Karavanke
Tinčkova koča - čez Zagon
Zahtevno brezpotje, lahka označena pot; 7 ur hoje
Višinska razlika 1000 m
Vodita Mateja Gerečnik in Jelena Justin

SEPTEMBER

3.9. Veliki koritnik / Trogkofel (2280 m) – 
Karnijske Alpe
Mokrine
Zelo zahtevna označena pot; 8 ur hoje; čelada; SVK
Višinska razlika 800 m
Vodita Jelena Justin in Mateja Gerečnik



13.9. Stenica (1091 m) – Karavanke
Vitanje – Stenica – Beli potok pri Frankolovem
Lahka označena pot; 4 ure hoje
Višinska razlika: 650 m
Vodita Miro Plešec in Domin Košir

17.9. Briceljk (2346 m) – Julijske Alpe; Loška stena
Bavščica (700 m) – Bala – Briceljk – pl. Lepoč – 
Lanževica – Bala - Bavščica
Zahtevna neoznačena pot; 10 ur hoje; čelada
Višinska razlika: 1650 m
Vodita Boštjan Jesih in Jože Kršinar

17.9. Pohod med vodami – tradicionalni pohod

OKTOBER

8.10. Veliki Travnik (1637 m) – KSA
Ljubenske Rastke – Mrzle vode – preval Hlipovec – Veliki 
Travnik – Koča na Travniku – sv. Primož - Ljubno
Lahka označena pot; 6–7 ur hoje
Višinska razlika: 800 m
Vodita Miro Plešec in Košir Domin

11.10.  Trupejevo poldne (1931 m) – Karavanke
Srednji vrh (960 m) – Blekova planina (1629 m) – 
Trupejevo poldne – Železnica – Srednji vrh
Nezahtevna neoznačena pot; 5-6 ure hoje
Višinska razlika: 1000 m
Vodita Vili Luštrek in Jože Kršinar

22.10.  Greben UČKE – Vojak (1401 m) – Hrvaška Istra
Poklon – Vojak – Mala Učka – Brgud – Kremenjak – Sisol 
- Plomin
Lahka označena pot; 8 ur hoje
Višinska razlika 800 m
Vodita Mateja Gerečnik in Jelena Justin

NOVEMBER

15.11.  Kanalski lom (tematska pot-Lom je moj dom)
Kanalski Lom-Špile-Veliki vrh ( 1071m)-Preklenca-
Široko-Kanalski Lom
Nezahtevna označena pot; 4-5 ur hoje
Višinska razlika: 350m 
Vodita: Miro Plešec, Vili Luštrek

19.11.  Tromejnik (387 m) – Prekmurje
Matjaševci - Tromejnik - Matjaševci
Lahka označena pot; 2-3 ure hoje
Višinska razlika: 50m
Vodita Domin Košir in Andreja Kuralt

DECEMBER

13.12.  Hitr gor pa počas dol
Lahka zimska tura; 3-4 ure hoje
Vodita Andreja Kuralt in Jože Kršinar

17.12.  Izlet v neznano
Lahka zimska tura; 3–4 ure hoje
Vodita Domin Košir in Miro Plešec



((112 )) 10  ZAPOVEDI 
ZA VARNO POT 

V GORE

Pohodne palice nikakor ne sodijo na zelo 
zahtevne planinske poti (zavarovane poti). 
Treba jih je ustrezno spraviti in pravilno 
namestiti na nahrbtnik ali vanj. Klasičnih 
smučarskih palic ne nosimo v visokogorje.

Na vsaki planinski poti moramo biti primerno 
obuti.

Čelada sodi na glavo na vsaki zavarovani poti 
in poteh, ki vodijo pod stenami.

Za prečenje snežišč uporabimo cepin. Bolje 
nekaj dekagramov več na nahrbtniku, kot 
izgubiti življenje.

Nikoli se ne dričamo po snežiščih, kajti hitro 
lahko pademo, zdrsnemo in končamo v skalah 
ali prepadu.

Upoštevajmo table in oznake o zaprtih 
poteh, vsako neupoštevanje je lahko smrtno 
nevarno.

Na turo se pripravimo: pridobimo potrebne 
informacije in zanesljivo vremensko napoved 
za gore, v katere se podajamo.

Dolžino in zahtevnost ture prilagodimo 
sposobnostim najšibkejšega v skupini.

Zahtevnost in dolžine izletov v gore povečujmo 
postopoma. Ne podcenjujmo zahtevnosti tur.
Naučimo se pravilno uporabljati opremo, ki jo 
potrebujemo na turi.

Rada imam oceane, puščave in vse divje 
pokrajine..... samo gore me vabijo z 
nekakšno magnetno privlačnostjo, da 
grem globlje in globlje v njihovo veličastno 
lepoto. Zaradi te želim vedeti več, čutiti 
več, videti več... Postati več!

V. Erickson



 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 oziroma 
poravnave članarine do 31. januarja naslednjega leta.

Vrste in višina članarine za leto 2023
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