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PLANINSKO DRUŠTVO RAŠICA
Prušnikova 99 1210 Ljubljana-Šentvid

www.rasica.org

PROGRAM IZLETOV 
IN PRIREDITEV 
V LETU 2013
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PREDSTAVITEV ODSEKOV PD RAŠICA:

 VODNIŠKI ODSEK skrbi za vodnike društva, jih usmerja pri organizaciji, vode-

 MLADINSKI ODSEK
starostne skupine mladih – od osnovnošolcev, srednješolcev pa do študentov. 

 Izleti za mlajše in starejše osnovnošolce: Ti izleti so namenjeni otrokom iz 
-

 Izleti za srednješolce in študente:

 Planinski tabor: -
mo tradicionalni tabor MO PD Rašica. Na tabor ste vabljeni vsi, od osnovnošol-

podali tudi na zahtevnejše izlete.
 Vsak organiziran izlet bomo sproti objavili na spletni strani društva 
 (http://www.rasica.org -

gih dogodkih odseka po elektronski pošti, nam posredujte potrebne podatke na 
martinstamcar@gmail.com.

 GORNIŠKA SKUPINA -

-
noma nepoznani. 

 goji vse zvrsti alpinistike od skalnega ter lednega ple-
-

-

 ŠPORTNO PLEZALNI ODSEK organizira športno plezalno šolo za osnov-

športnega plezanja. Za svojo dejavnost imamo na voljo nizko plezalno steno v 
Osnovni šoli Šentvid. Sestajamo se vsako sredo ob 20.00 v prostorih društva. 
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 NARAVOVARSTVENI ODSEK

 MARKACIJSKI ODSEK skrbi, da so poti v upravljanju PD Rašica dobro ozna-

 GOSPODARSKI ODSEK

SPLOŠNA NAVODILA:

posameznem izletu:

majica, ki dobro odvaja vlago ali rezervne majice, jopica iz termovelurja, nepre-

-
to, veljavna planinska izkaznica, krema za obraz in ustnice s primernim faktor-



v primeru slabega vremena.

-
vo, se izlet izvede z osebnimi avtomobili in ne z najetim prevoznim sredstvom, 

 hoja s palicami, kjer ni nevarnosti zdrsa ali pa je nevarnost zelo 
 majhna.

 hoja s palicami, kjer je nevarnost zdrsa ali pa je veliko hoje in je izlet zato
 zahteven - izlet ni primeren za vrtoglave.

uporaba derez, cepina ali varovanja z vrvjo - izlet ni primeren za vrtoglave.

in zaposleni na Univerzi. Vabljeni so na vse objavljene izlete društva, vsak me-
sec pa smo izpostavili izlet, kjer bosta vodstvo in zahtevnost izleta prilagojena 

. Študenti, ki 

-
kov po Alpah in tujih gorstvih, lahko pa vam priskrbimo tudi primernega planin-
skega ali gorskega vodnika in prevzamemo organizacijo izleta. Svetujemo tudi 

s planinsko opremo.

-
sarni v Ljudskem domu v Šentvidu, Prušnikova 99 pa so vam na voljo informacije, 
oziroma se lahko prijavite na posamezni izlet. Kadar je izlet pogojen s številom 

samo do prvih uradnih ur.



december: zaprto 

na naslednji torek.

e-pošta: zupancic.pz@gmail.com 

Planinski dom na Rašici

Odprto vsak dan razen ponedeljka in torka ali kadar koli po dogovoru.



19.1. Ptujska Gora (352 m)
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Naklada

Tisk

Planinski dom na Rašici
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