
Dan 
slovenskih  
planinskih 
Doživetij
ob Dnevu slovenskih 
planincev 2012 in
100-letnici organiziranega 
gorskega reševanja v sloveniji

kranjska Gora in Mojstrana,
16. 6. 2012

 

CeloDnevno DoGajanje  
V ŠOTORU ZA HOTELOM KOMPAS inFo

15.00–17.00
slovesni sprevod gorskih reševalcev  
(s trga pred cerkvijo v Kranjski Gori do šotora
 za hotelom Kompas) s predstavitvijo dela GRs, 
sorodnih organizacij v okviru alpe-adria, 
organizacij v okviru civilne zaščite,  
sprevod praporjev planinskih društev

na stojnicah edicije planinske založbe pZs•	
predstavitev planinske opreme, njene  •	
uporabe in svetovanje planincem
v preddverju ogled razstave življenje pod triglavom•	
predstavitev dejavnosti planinske zveze slovenije s •	
powerpointom
predstavitev planinskega vestnika•	
tekmovanje iz planinskih veščin (ob 10.00 in 12.00)•	
projekcija zmagovalnega filma s 6. mednarodnega •	
festivala gorniškega filma

več na spletni strani www.pzs.si,  
Dan slovenskih planincev 2012.

spremljajte nas tudi  
na Facebook strani pZs,  
http://www.facebook.com/planinskaZvezaslovenije

Zborno mesto, izhodišče  
za izlete, prikaz reševanja in  
začetek slovesnega sprevoda:
Parkirišče pri sedežnici  
Dolenčev Rut, kranjska Gora 

Slovenski planinski muzej
triglavska c. 49, Mojstrana
www.planinskimuzej.si

Dvorana Vitranc 
kolodvorska 1a, kranjska Gora, 
http://www.dvorana-vitranc.com

pRikaZ  
GoRskeGa ReŠevanja
14.00–14.30

VAjA Iz RešeVANjA z žIčNICe•	
ISkANje z RešeVAlNImI PSI •	
RešeVANje z uPORAbO helIkOPTeRjeV•	

info: Mija stegu, 041 792 705

poskrbljeno bo za hrano in pijačo ter 
planinsko zabavo z živo glasbo.

 
slovesni spRevoD in 
slavnostna pRiReDitev  

V ŠOTORU ZA HOTELOM KOMPAS



Doživetja Za  
mlADe PlANINCe
pReD slovenskiM planinskiM MuZejeM

DoGajanje V SlOVeNSkem 
PlANINSkem muzeju

voDeni iZleti in  
oGleD kRanjske GoRe kolesaRski iZleti

mAVRINC (1562 m)
zelo razgledni vrh na karavanke in vršace julijcev.
ura odhoda: ob 9.00. okvirni čas hoje: 4 ure.
Oprema: planinska oprema.
zahtevnost: lahka neoznačena pot, večinoma po gozdu.

Iz kRANjSke GORe čez RObe NA SReDNjI VRh
čudovit razglednik na julijce, predvsem Martuljkovo skupino.
ura odhoda: ob 9.00. okvirni čas hoje: 3 ure.
Oprema: planinska oprema.
zahtevnost: lahka označena pot.

V PlANICO DO PlANIške VelIkANke
Priporočamo za družine in mlade planince.
ura odhoda: ob 9.00 in 10.00. okvirni čas hoje: 3 ure.
Oprema: planinska oprema. zahtevnost: lahka označena pot.

OGleD kRANjSke GORe DO jezeRA jASNA IN
SRečANje S TeTO PehTO V lIzNjekOVI DOmAčIjI
Priporočamo za družine in mlade planince.
ura odhoda: ob 9.00 in 10.00. okvirni čas hoje: 3 ure.
Oprema: planinska oprema. zahtevnost: lahka označena pot.

kOleSARSkI IzleT V TAmAR
300 m vzpona, 22 km, lahka tura, v2, s2
ura odhoda: ob 10.00. 

kOleSARSkA TuRA NA TROmejO
800 m vzpona, 35 km, srednje težka tura, v4, s4
ura odhoda: ob 9.00.

Obvezna oprema za obe turi: tehnično brezhibno kolo z grobim 
profilom gum, čelada, rokavice, osebna izkaznica ali potni list.

8.00–13.00 
ogled razstave ob 100-letnici ustanovitve gorske reševalne 
službe slovenije v dvorani trisul

10.00–13.00 
planinska ustvarjalnica 
(izdelava planinskih pohodnih palic in klobučkov)   

 9.00–11.00 
ogled filma o gorskem reševanju v dvorani triglav

11.00–12.00 
prikaz gorskega reševanja v ostenju Grančišča –  
v neposredni bližini slovenskega planinskega muzeja 
(izvajajo člani društva GRs Mojstrana)

info: Miro eržen, 041 717 016

info: Rok kovšca, 031 853 860

8.30–10.30 
planinska pustolovščina  
(enourna orientacijska pustolovščina  
s planinskimi vrlinami)

9.00–12.00
poljana zabave in delavnice  
(planinske družabne igre)

10.00–11.00
podelitev priznanj dobitnikom  
Zlatega znaka Mladega planinca

DO 14.00 PRIhOD VSeh POhODNIkOV IN IzleTNIkOV NA PRIzORIšče PRIkAzA GORSkeGA RešeVANjA (  pRi seDežniCi Dolenčev Rut).

Naš slogan je: Pojdimo skupaj varno v gore!   

info: Franja krevzel, 041 857 763

Dom v Tamarju

Tromeja

udeležba na vodenih izletih in ogledu je brezplačna. zborno mesto in izhodišče: parkirišče pri sedežnici Dolenčev Rut, kranjska Gora.




