
 

 

 

DAN 
SLOVENSKIH  
PLANINSKIH 
DOŽIVETIJ

Dan za rekreacijo v naravi  
Vsi v naravo

 –

Krvavec,
13. junij 2015

 

 

SLAVNOSTNA PRIREDITEV  

Od 13. 14. ure:  ZBOR PRAPORŠČAKOV PLANINSKIH 
DRUŠTEV

Ob 14. uri: slovesni sprevod praporščakov

Ob 14.30: SLAVNOSTNA PRIREDITEV 

Predstavitve dejavnosti nevladnih organizacij
na stojnicah edicije Planinske založbe PZS
predstavitev planinske opreme, njene uporabe in svetovanje 
predstavitev Planinskega vestnika
predstavitev lokalnih planinskih društev

 do 

Ob 14.30 na osrednjem prireditvenem prostoru pri 
Hotelu Krvavec
pred začetkom slovesni sprevod praporščakov
kulturni program  z otroškim pevskim zborom 
druženje

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

•
•

•

PONUDBA KRVAVEC
CELODNEVNO DOGAJANJE
NA KRVAVCU

2015

Več na spletni strani www.pzs.si,
Dan slovenskih planincev 2015.

•
•
•

Info: Planinska zveza Slovenije, 01 43 45 680
www.pzs.si, www.vsivnaravo.pzs.si

•

Mreža NVO za rekreacijo v naravi
V sodelovanju z 

Spremljajte nas tudi
na Facebook strani PZS
http://www.facebook.com/PlaninskaZvezaSlovenije

OSNOVNA PONUDBA:
- Enosmerna vozovnica za kabinsko žičnico & štirisedežnica 
neomejeno + malica na Plaži – odrasli 9 EUR/mladi in seniorji 
8 EUR/otroci 6 EUR.
- Dvosmerna vozovnica za kabinsko žičnico & štirisedežnica 
neomejeno + malica na Plaži – odrasli 11 EUR/mladi in seniorji 
10 EUR/otroci 7 EUR.
- Malica na Plaži – 5 EUR.
Planinska malica – jedi na žlico (jota, ričet, pasulj) s klobaso ali 
brez – bo na voljo na glavnem prireditvenem prostoru, torej na 
Plaži na Krvavcu.
Za družabni program bo na Plaži Krvavec od 13.30 skrbela 
skupina The Poušters.
Za vse udeležence bo na voljo brezplačna uporaba plezalnega 
stolpa na Gospincu – zgornja postaja kabinske žičnice.

DODATNA PONUDBA:
- Vstopnica za poletni park z malico – vključuje povratno vožnjo 
s kabinsko žičnico & štirisedežnico neomejeno ter
·   7 aktivnosti v poletnem parku – odrasli 19 EUR/mladi in 
seniorji 15 EUR/otroci 13 EUR,
·   10 aktivnosti v poletnem parku – odrasli 26 EUR/mladi in 
seniorji 21 EUR/otroci 18 EUR.
- Vstopnica za bike park z malico – vključuje neomejen prevoz s 
kabinsko žičnico & štirisedežnico neomejeno – odrasli 21 EUR, 
mladi 18 EUR.
- Vikend paket v Hotelu Krvavec – vključuje prevoz s kabinsko 
žičnico in neomejeno vožnjo s štirisedežnico ter malico v 
soboto, večerjo v Hotelu Krvavec, večerno projekcijo 
planinskega filma pod zvezdami, nočitev v Hotelu Krvavec, v 
nedeljo zajtrk v Hotelu Krvavec in poletni park z 10 aktivnostmi 
– odrasli 59 EUR/otroci 29,5 EUR.

PONUDBA PLANINSKEGA DOMA NA GOSPINCU:
Za udeležence dogodka polpenzion stane 28 EUR, nočitev z 
zajtrkom pa 20 EUR – obe ponudbi vsebujeta tudi topel napitek 
(ponudba velja za prenočevanje v noči na 14. junij 2015).



 

 

ODNIKOV
 

IN I

  

IZLETI
10.00 13.00
Orientacijski pohod za najmlajše v neposredni bližini 
Tihe doline

10.00 13.00
Družabne in ustvarjalne delavnice – Tiha dolina

10.00 13.00
Plezanje na plezalni steni v poletnem parku

–

–

–

VODENI IZLETI 

TIHA DOLINA (osrednje prizorišče dogodka)
Izhodišče: spodnja postaja gondolske žičnice.
Ura odhoda: ob 9. uri. Trajanje kolesarjenja: 2 uri.
Potek: spodnja postaja gondolske žičnice–Planinski dom 
na Gospincu–Tiha dolina.
Zahtevnost: lahka pot.

KROŽNA KOLESARSKA POT PO KRVAVCU
Izhodišče: Tiha dolina.
Ura odhoda: ob 12. uri. Trajanje kolesarjenja: 1 ura.
Zahtevnost: lahka pot.

SPUST V DOLINO
Izhodišče: Tiha dolina.
Ura odhoda: ob 16. uri. Trajanje kolesarjenja: 1 ura.
Značilnost: dve možnosti spusta – po cesti ali po lepo 
urejeni zahtevni kolesarski poti.

TIHA DOLINA (osrednje prizorišče dogodka)
Izhodišče: spodnja postaja gondolske žičnice.
Ura odhoda: ob 9. uri. Čas hoje: 3 ure.
Potek: spodnja postaja gondolske žičnice–Planinski dom na 
Gospincu–Tiha dolina.
Zahtevnost: lahka planinska pot.

VRH KORENA
Izhodišče: Tiha dolina. 
Ura odhoda: ob 10. uri. Čas hoje: 
Potek: Tiha dolina–Veliki Zvoh–Vrh Korena.
Zahtevnost: zahtevna planinska pot (obvezna čelada).

KROŽNA POT PO KRVAVCU OB SPREMSTVU BIOLOGOV
Izhodišče: Tiha dolina.
Ura odhoda: ob 12. uri. Čas hoje: 2 uri.
Zahtevnost: lahka planinska pot, primerna tudi za družine.

4 ure.

LETNI KINO

Lokacija: Planinski dom na Gospincu.
Začetek projekcije: 20.30.
Filma: igrano-dokumentarni film Sfinga in dokumentarni film 
Aljažev stolp – Ta pleh ima dušo!
Opis: Ob jasnem vremenu bo projekcija zanimivih slovenskih 
filmov na zunanjem platnu pred planinskim domom, za 
edinstveno kuliso pa Ljubljanska kotlina z okoliškim hribovjem. 
Pridružijo se tudi filmski ustvarjalci.

13.00
Društvo Gorske reševalne službe Kranj bo v neposredni bližini 
Tihe doline prikazalo REŠEVANJE S SEDEŽNICE.

Udeležba na vodenih izletih je brezplačna. Udeležba na vodenih izletih je brezplačna.

Planinski vestnik – 120 let z nami na planinskih poteh: 
razstava o zgodovini, pomenu, poslanstvu in dejavnosti 
najstarejše slovenske revije, ki še izhaja.

PLANINSKI VESTNIKPRIKAZ GORSKEGA REŠEVANJA


