
                          
                  VARNO V GORE 2022 
 
Pozdravljeni ljubitelji planin!  
 
Že vrsto let planinska društva iz Velenja, Šoštanja, Vinske Gore, Šmartnega ob Paki, 
Škal in Mislinje izvajamo skupno akcijo Varno v gore, letos se nam je pridružilo tudi 
PD Mozirje. 
Na tem skupnem druženju planincev iz vseh PD skušamo izbrati zanimiv cilj, ki bo s 
svojo zahtevnostjo privlačen za vse težavnostne kategorije. Vsako leto je glavni 
organizator v zaporedju drugo društvo. 
Letos smo organizatorji tega skupnega druženja planinci iz PD Šoštanja v dogovoru 
in skupni organizaciji z drugimi društvi, da obiščemo nam vsem znane in priljubljene 
Mozirske planine.  
MOTO LETOŠNJE AKCIJE »VARNO V GORE« BO DOBRODELEN, SAJ BO 
NAMENJEN ZA PONOVNO IZGRADNJO POGORELEGA PLANINSKEGA DOMA 
NA MOZIRSKI PLANINI.  
 
Dostopi in težavnosti posamezne ture so v prilogi. Za izvedbo smo zadolženi vodniki 
PZS iz vseh društev. Ko se boste prijavljali, prosimo, da izberete turo na katero boste 
šli oz. ste fizično nanjo dobro pripravljeni, da bomo lažje uskladili število vodnikov in 
odhode avtobusov.  
Vsi udeleženci akcije Varno v gore pa se bomo po končani turi dobili na zasluženi 
malici in skupnem druženju ob GRS koči pod gradbiščem planinskega doma 
predvidoma med 14. in 16. uro. Svoj doprinos in dodano vrednost akciji bodo dodali 
tudi člani PD Mozirje z glasbo in prodajo spominkov. Izkupiček prodaje in zbrana 
sredstva akcije Varno v gore bodo namenjena kot pomoč za izgradnjo novega 
planinskega doma na Mozirski planini.  
 
Odhodi avtobusov proti domu bodo ob 17. uri. 
 
Cena prevoza, organizacije in malice z eno pijačo znaša 25 EUR 
 
Prijave zbirajo vodniki posameznih društev do 30.6.2022. 
Odhodi avtobusov: 
 
Mislinja 6h 30min 
Velenje - avtobusna postaja 7h 
Vinska Gora – gostilna Hren 6h 45min 



Šmartno ob Paki – pri Brunarici 7h 20min 
Škale – gasilski dom 7h 
Šoštanj – avtobusna postaja 7h 15min 
 
      
PD Velenje                                Karlovčec Marjan      041 663 601 
PD Šoštanj                                Nahtigal Metka          03 588 29 28 
PD Vinska Gora                        Tomaž Kralj               041 978 595 
PD Škale                                   Jana Miklavžina    041 513 577 
PD Šmartno ob Paki                 Predolnik Zoran         041 776 398 
PD Mislinja                                Zupanc Peter             031 392 578     
 
 
Pridružite se nam na skupni akciji, saj bo poučno in zanimivo. 
Pomagajmo zgraditi dom na MOZIRSKI PLANINI. 
 
  
 
 
   


