Program vodenih tur in organiziranih dogodkov v letu 2019

Planinsko društvo Jesenice
Cesta železarjev 1, 4270 Jesenice
T. 04 58 66 070, 041 733 036
E. plan.drustvo@siol.net

www.pdjesenice-drustvo.si

Mesec / vodene ture in dogodki

01

- 12. in 13. – Spominski pohod v Dražgoše

02

- Tura na Borovlje

03

- Turni smuk
- Tura na Golico

04

- 20. 04. – Pohod po medvedovih stopinjah
- 30. 04. – Kresovanje na Golici
- Tura na Debelo peč

05

- Tura na Poldašnjo špico iz Zajzere
- Tura na Valvazor
- Tura na Dovško babo

06

- 25. 06. – pohod na Golico v sodelovanju z Občino
Jesenice;
odprtje razstave Trenutki Golice, razglasitev in
podelitev priznanj sodelujočim v fotonatečaju
- Pohod po rudarski poti Javorniški rovt
- Srečanje slovenskih zamejskih društev

07

- Tura na Jerebico
- Tura na Prisojnik

08

- 25. 08. – Dan jeseniških planincev v Koči na Golici
zaključek fotonatečaja V rožce na Golico
- Tura na Kanin
- Tura po Poti Stoletnice
- Tura na Jalovec (2 dni)

09

- Tura na Mrzlo goro iz Logarske doline

10

- 05. 10. – Zaključek in srečanje udeležencev
Jeseniškega cirkla v Erjavčevi koči na Vršiču
- Tura na Trupejevo in Maloško poldne
- Tura po Fužinskih planinah
- Pohod po Dolenjski vinogradniški poti

11

- Pohodniški vikend v Paklenici
- Tura na Jerebikovec

12

- 26. 12. – Pohod v Tamar
- Pohod ob polni luni

Od 1. maja do 15. septembra 2019 bo potekala akcija Jeseniške postojanke po krožni poti “Jeseniški cirkl”, od 1. maja
do 15. julija 2019 pa foto natečaj “V rožce na Golico”.
Razpis in podrobnosti za vse ture bomo objavili na internetni strani www.pdjesenice-drustvo.si.

Udeležencem planinskih tur
V praksi je velikokrat težko izvajati ukrepe, ki so predpisani v pravilih planinskih vodnikov. Udeleženci planinskih tur sami lahko
največ pripomoremo k skupni varnosti ter uspešno izvedeni turi
v zadovoljstvo vseh udeležencev in vodnika.
Ocenimo svoje sposobnosti
Pretehtajmo ali je tura za nas primerna glede na našo starost,
ﬁzično sposobnost, tehnično znanje, predvsem pa glede na naše
splošno in trenutno zdravstveno stanje. O sami zahtevnosti ture
se pozanimajmo na društvu ali pri vodniku, ki jo vodi.
Izberimo pravo opremo
Najbolj pomemben kos opreme je še vedno dobra obutev –
močna, udobna, z dobro narezanim podplatom, za visokogorje
nekoliko višja, da ima noga dobro oporo. Tudi pohodne palice
pridejo pri hoji prav, saj z njimi razbremenimo sklepe in je zato hoja
veliko lažja. Tudi teža nahrbtnika naj bo primerna. Na turo vzemimo
le stvari, ki jih potrebujemo – brez nepotrebne šare, ki le poveča
težo nahrbtnika in jemlje moč – predvsem rezervna oblačila, kapo,
rokavice, saj se vreme lahko hitro spremeni, dovolj tekočine in
nekaj hitro prebavljive energetsko bogate hrane, .

Upoštevajmo navodila in odločitve vodnika. Udeleženci smo dolžni
ves čas ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev.
Vsak udeleženec ture hodi na lastno odgovornost.
Želimo vam varen korak in veliko lepih doživetij.

Prijavimo se pravočasno
Prijave sprejemamo v društveni pisarni ali pri vodniku. Razpis ture
bo objavljen na internetni strani društva www.pdjesenicedrustvo.si in fb strani planinsko društvo jesenice in PZS.
Odpoved ture naj bo pravočasna, da lahko nekdo drug zasede
vaše mesto.

Poleg planinskih tur, ki jih organizira naše planinsko društvo, se lahko
udeležujete tudi tur v organizaciji PD Javornik - Koroška Bela.

ZAHVALJUJEMO se vsem, ki ste nam namenili donacijo iz
dohodnine (ID za DDV: 29347947).

Držimo se reda – pravočasno pridimo na zborno mesto.
Držimo se skupine
Če smo se odločili za hojo v skupini, potem se tega tudi držimo –
brez prehitevanja, samovolje, zaostajanja in razbijanja skupine, saj
se tempo hoje ravna po najpočasnejšem, edino, če tura ni drugače
organizirana (več vodnikov itd). O nujnem opravku obvestimo vodnika ali ostale udeležence in če ne gre drugače, prosimo za krajši
postanek. Ob poti pustimo nahrbtnik, da bo pomočnik vodnika ali
zadnji v skupini počakal na vašo vrnitev.
S prijavo na turo potrdimo, da smo seznanjeni z zahtevnostjo lete in da izpolnjujemo vse pogoje (zdravje, kondicija, tehnično
znanje) za varno sodelovanje.

Kontakti in informacije:
PD Jesenice
T. 04 58 66 070, 041 733 036; E. plan.drustvo@siol.net
Načelnica vodniškega odseka:
Aleksandra Božnar
E. sandra.erzen@gmail.com

