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SLOVENIJA PLANINARI

S planinskimi dogodki, združenimi pod imenom 
Slovenija planinari, se evropskemu tednu 

športa med 6. in 13. septembrom 2015 
pridružuje tudi Planinska zveza Slovenije 

(PZS). Evropski teden športa je nova pobuda 
Evropske komisije za spodbujanje športa in 

telesne dejavnosti v Evropi, ki spodbuja nove 
dejavnosti in nadgrajuje že uveljavljene 

uspešne pobude na evropski, državni, 
regionalni ali lokalni ravni.

Šport in telesna dejavnost bistveno prispevata 
k dobremu počutju državljanov, hkrati pa sta 

lahko tudi sredstvo za širjenje sporočila 
strpnosti in krepitev državljanstva po vsej 

Evropi. Spodbujanje vloge športa kot načina 
družbenega vključevanja lahko pripomore k 

soočanju s trenutnimi izzivi v družbi.

Evropski teden športa, ki ga v Sloveniji izvaja 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje 

športnih zvez (OKS) kot krovna organizacija 
slovenskega športa, je namenjen spodbujanju 

udeležbe v športu in pri telesni dejavnosti ter 
ozaveščanju o njunih raznovrstnih koristih. 

Namenjen je vsakomur, ne glede na starost, 
izobrazbo ali telesno pripravljenost.

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

Bogdan Gabrovec,
predsednik OKS 
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39. rekreativni pohod 
      na Ratitovec

Pohod bazoviških junakov

Srečanje na Matajurju

Srečanje koroških planincev

Pohod družin na Roglo

Pohod na Tromejo

Dan zasavskih planincev 
na Jančah

6. september 2015

12. 2015september 

13. 2015september 

Krekova koča na Ratitovcu
vzpon v lastni režiji po eni od 
markiranih poti na Ratitovec

Bazovica (Italija)

9:30

8:00

8:00

9:00

Bazovica pri Kalu

Dom na Matajure

Avsa

Center Kope (pohodniki) 
in trgovina Tuš Mislinja (kolesarji)

Kope na Pohorju

10:00 pohodniki, 
8:00 turni kolesarji

Rogla

Gasilski dom Zreče, predvidoma  7:00

Peč, Tromeja
Gostišče Šurc, Rateče

Planinski dom na Jančah
železniška postaja Jevnica
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