
SLOVENSKO MUZEJSKO DRUŠTVO 
 

in 
 

LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA 
 

vabita na 
 

MUZEJSKE ZIMSKE IGRE – STARI VRH 2013 
 

v petek, 8. marca 2013 
 
 
 

Kljub bližnji koledarski pomladi vas vabimo, da skupaj preživimo prijeten dan na 

MUZEJSKIH ZIMSKIH IGRAH, smučanju in pohodu.  

 

 V športni disciplini – veleslalomu se bomo pomerili na Smučarskem centru 

Stari vrh nad Škofjo Loko.  

 Lahko pa se nam pridružite na pohodu po Poti treh gradov.  

 

 
Program SMUČANJE 

 
8.00 – 9.00  prihod udeležencev na spodnjo postajo žičnice Stari vrh 

- registracija, prevzem smučarskih vozovnic in štartnih številk, 

zajtrk v  brunarici GRAPA 

 

10.00 veleslalom bo potekal v dveh kategorijah na smučišču 

»Greblca« 

(mlajše mladinke / mlajši mladinci (do 50 let); starejše mladinke / 

starejši mladinci (nad 50 let) 

 

13.00    kosilo v koči na Starem vrhu in razglasitev rezultatov 

 

 

KAKO DO SMUČARSKEGA CENTRA STARI VRH? 

 

Iz Škofje Loke se peljete v smeri proti Selški dolini (Železniki) do naselja Praprotno, 

kjer pred mostom zavijete levo in nadaljujete pot do smučišča Stari vrh.  

 

Prevoz do Smučarskega centra Stari vrh je v lastni režiji.  

 

 

 



 

 

Program POHOD (podrobnosti so v priponki) 

 

8.30 – 9.00 se zberemo v Okroglem stolpu Loškega gradu. Tu bomo pojedli 

»zajtrk« - rogljiček s kavo ali čajem.  

 

9.00 – 9.30   ogled  Loškega muzeja 

 

9.30 – 12.00  pohod po Poti treh gradov  

 

12.30 – 13.00 odhod do koče na Starem vrhu 

 

13.00  kosilo v koči na Starem vrhu in razglasitev rezultatov 

smučanja 

 

 

KAKO PRIDETE DO LOŠKEGA GRADU V ŠKOFJI LOKI? 

 

Pohodniki se dobimo na Loškem gradu v Škofji Loki. 

Ko se pripeljete do Škofje Loke, pot nadaljujete v smeri proti Poljanski dolini (Žiri). 

Peljali se boste čez Spodnji trg, zavili desno na klanec, na vrhu klanca, pri upravni 

enoti Škofja Loka, pa levo. Prva pot, ki bo zavila desno, je pot, ki vodi do Loškega 

gradu.  

 

Prevoz do Smučarskega centra Stari vrh je v lastni režiji. 

 

 

 

Kotizacija za člane SMD (redni člani in ljubitelji) 

Za smučarje je kotizacija  25 € in zajema dopoldansko smučarsko karto, zajtrk, 

štartnino in kosilo. 

Za nesmučarje in pohodnike je kotizacija 15 € in zajema zajtrk, pohod in kosilo. 

 

Kotizacija za nečlane SMD 

Za smučarje je kotizacija 35 € in zajema dopoldansko smučarsko karto, zajtrk, 

štartnino in kosilo. 

Za nesmučarje in pohodnike je kotizacija 20 € in zajema zajtrk, pohod in kosilo. 

 

  



Prijave in plačilo: 

 

Zaradi rezervacije kosila se nujno prijavite vsi, smučarji, nesmučarji in  pohodniki. 

Zaradi lažjega zbiranja prijav vas vljudno prosimo, da pošljete eno izpolnjeno 

priloženo prijavnico za vse udeležence posameznega zavoda na sedež 

Slovenskega muzejskega društva:  

SMD, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica, smd-drustvo@guest.arnes.si,  

faks 04 53 20 520, do 5. marca 2013. 

V primeru, da vam bo stroške krila vaša ustanova / sindikat, vam bomo na vašo željo 

naknadno izstavili račun. 

 

Člani morajo imeti ob prijavi plačano članarino (zaposleni v muzejih – redni člani 25 €, 

člani ljubitelji 15 €). Članarino lahko poravnate na TRR SMD SI56 0700 0000 1446 

845 (sklic: SI00 2013, koda namena: OTHR). 

 

Zaradi racionalnejšega poslovanja društva je letos nujno potrebno kotizacije in 

članarine poravnati  samo preko banke na račun SMD. V primeru neudeležbe 

bo kotizacija povrnjena. 

 

Kotizacijo poravnate z vplačilom na TRR SMD SI56 0700 0000 1446 845 (sklic: 

SI00 080313, koda namena: OTHR) do torka, 5. marca (pri tem nujno navedite 

svoje podatke – ime, priimek, ustanovo).  

 
 
 

Na svidenje na Starem vrhu! 
          
 
 
Organizacijski odbor:      Predsednica SMD: 
 
Jana Mlakar,        Verena Štekar-Vidic          
Direktorica Loškega muzeja Škofja Loka                                   
 
Mojca Šifrer Bulovec,  

kustosinja Loškega muzeja 

 

Jože Štukl,  

kustos Loškega muzeja 

 

mailto:smd-drustvo@guest.arnes.si

