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Slovenia Outdoor TEST:  
SALOMON POHODNIŠKI KOMPLET 

 

Tokrat smo na test dobili Salomonov komplet, recimo mu pohodniški komplet, ki sestoji iz pohodnih 

čevljev, pohodniških hlač, kratke majice, kape in, za primer slabega vremena, lahki anorak. V tem 

testu bomo pojasnili značilnosti vsakega elementa Salomon pohodniškega paketa posamezno, 

podali Slovenia Outdoor mnenje, preverili pa tudi, kako delujejo v spregi. 

Na noge smo si nadeli in zavezali Salomonove nizke pohodniške čevlje 

OUTline GTX. Na prvi pogled spominjajo na trail tekaški copat, morda so le 

nekoliko bolj robustni (beri imajo manj mrežic), kar pa temno modra- siva 

kombinacija lepo prikrije. Oznaka GTX seveda pomeni, da so opremljeni z 

membrano Gore-Tex. Teža copat je 350g, kar jih postavlja na lažjo stran 

pohodniških čevljev. Podplat je Contagrip z 5mm čepki, nad njim  pa za 

blaženje skrbi pena EVA. Lepljen, brezšivni, zgornji del obljublja gladko in 

nemoteče prileganje nogi. Edina stvar na čevlju, ki na pogled ne izgleda 

ravno kvalitetno, je jezik, ki, roko na srce, deluje precej ceneno. Čevlje 

zavezujete z klasičnimi vezalkami. 

 

Pohodne hlače Wayfarer (Straight), delujejo 

izjemno lahke že, ko jih vzamete iz vrečke, in tak 

občutek ohranijo tudi, ko si jih nadenete. 

Izdelane iz tehničnega materiala, ki se razteguje v 

4 smeri, ki nudi zaščito pred vetrom in ki je 

obdelan proti dežju, se pohvalijo tudi z oznako 

»bluesign«, ki zagotavlja, da je izdelava 

trajnostna, brez uporabe škodljivih sredstev. Vest 

je v tem primeru mirna. Imajo 4  žepe, dva večja 

– klasična, enega manjšega na desni nogi malo 

nad kolenom in enega manjšega na riti. Vsi se 

zapirajo z zadrgami in so na notranji strani 

narejeni iz mrežice.  

Športna majica je….svetleča        Tekaška kapa 

XA Pro, je lahka, raztegljiva in predvsem ohranja 

obliko, kljub mečkanju in tlačenju v še tako 

majhne žepe nahrbtnikov. Je pa črna, kar ne 

vpliva ravno blagodejno na glavo v razbeljeno 

vročem poletnem dnevu. Ima sicer mrežaste 

zračnike, toda ne pričakujte čudežev. 
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»Slabega vremena ni, je 

samo slaba oprema«, ste že 

kdaj slišali ta pregovor? 

Zaradi hitro spremenljivega 

vremena, je pomembno na 

vseh daljših izletih v gore ali 

»outdoor« na splošno, s 

seboj imeti nepremočljivo 

vetrovko s kapuco. Salomon 

je v svojem pohodniškem 

paketu v ta namen predvidel 

anorak La Cote Flex 2.5L. 

Številka 2.5L označuje 

Salomonov raztegljivi 

tehnični material, kjer sta 

paro prepustna membrana in blago združena v eno, nepremočljivo celoto. Proizvajalčeve statistike 

navajajo 20.000mm vodnega stolpca in prepustnost 20.000 g/m²/24h. Nastavljiva kapuca, lepljeni šivi 

in vodo-odbojne zadrge dopolnjujejo komplet, težak 300g.  

 

NA TESTU 

Test smo izvajali delno v Polhograjskih 

Dolomitih in delno v Vipavski dolini. Čas 

testiranja je bil raztegnjen od februarja 

do maja, torej skoraj tri mesece in je 

posledično vključeval od snega, vetra in 

dežja, vse do vročega spomladanskega 

dneva. Naša opažanja?  

Če gremo kar po vrsti, začnemo z čevlji. 

Kot je pri Salomonu v navadi, smo vzeli 

številko večje, pa so bili kljub temu na 

nogi tesni. Že po prvi uporabi smo 

presenečeni ugotavljali, da niso žulili ali 

bili neudobni, toda kljub temu bi vzeli še 

vsaj pol številke večje, predvsem zaradi hoje navzdol. Drugega jim nimamo očitati, saj so se izkazali 

kot zanesljiv sopotnik na naših turah. Membrana opravlja svoje delo po pričakovanjih, v pomoč ji je 

zaščitni sprej, ki je na zimskih turah obvezen. 

Oprijem »Contagrip« podplata, je povsem 

zadovoljiv.  

Športna majica ima specifičen kroj, ki vam 

ustreza ali pa ne, zato priporočamo, da jo pred 

nakupom preizkusite, predvsem če ste malo širši 

v ramena. Material je poznan in udoben.  

Anorak je bil vedno v rezervi, sploh v bolj zimskih 

mesecih, in je kar nekajkrat prišel prav. Uspešno 

zadrži dež (v hudih nalivih ga še nismo testirali), 
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sneg in veter. Ob hitrih vzponih, membrana ne zmore oddajati vse vročine, ki jo proizvaja telo, to je 

pač cena, ki jo plačate za dobro vodo-odbojnost. 

Najboljši in najbolj uporaben del pohodniškega kompleta, so za nas predstavljale hlače.  Predvsem 

zaradi lahkosti, raztegljivosti in posledično udobnosti, so postale reden spremljevalec ne samo na 

turah, temveč tudi na domačem kavču in v vsakdanjem življenju. Edina opazna napaka je notranjost 

žepov, narejena iz mrežice, v katero se radi zataknejo kakšni ključi ali natrgan noht. Posledično se zna 

zgoditi, da se predčasno strga.    

   

   

 

PARTNER KI JE OMOGOČIL TEST 
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Najvišji vrhovi slovenskih Alp 
Visokogorje ponuja toliko zanimivih vrhov, da se niti sami ne moremo zediniti, kateri so najlepši. 

Najvišji je 2864 m visok Triglav. Še zdaleč pa ni edini. Za pokušino vam predstavljamo nekatere, ki 
mu uspešno parirajo. 

Mangart, 2679m 

Po cesti nad 2000 metrov! Mangart je naša četrta najvišja gora, ki je zaradi udobnega dostopa v 
poletnem času zelo popularna med planinci, alpinisti in gorskimi kolesarji.Mangartska cesta, najvišje 
ležeča cesta pri nas, vas pripelje na višino čez 2000 m. Od tu do vrha Mangarta potekata dve planinski 
poti: Slovenska in Italijanska pot. 

Zahtevna Slovenska pot na Mangart je zavarovana plezalna pot namenjena izkušenim alpinistom in 
gornikom. Kar nekaj odsekov je izpostavljenih in zahtevajo zbranost, samovarovalno opremo in 
siguren korak. 

Manj izkušeni gorniki in 
pohodniki osvajajo Mangart 
po enostavnejši, Italijanski 
poti. Pot je večinoma 
enostavna, vsebuje pa nekaj 
prehodov, ki so zavarovani z 
jeklenicami, a niso pretirano 
izpostavljeni. Gre za dokaj 
kratko turo na to mogočno 
goro s čudovitim razgledom. 
Mangart je fantastičen! 

 

Jalovec, 2645 m 

Jalovec, simbol slovenskega planinstva, je 
šesta najvišja gora v Sloveniji. Kraljuje med 
štirimi prelepimi dolinami: Planico, Trento, 
Bavščico in Koritnico. Z vrha, ki se strmo 
spušča proti alpskim dolinam se nam odpre lep 
razgled na najvišje vrhove Julijskih Alp.  

Na Jalovec ni lahke poti. Vse poti nanj so 
zahtevne, dolge in naporne, zato se lahko 
vzpona lotijo le izkušeni, dobro opremljeni in 
kondicijsko pripravljeni gorniki. Za primerjavo 
naj povemo, da štejemo vzpon na našo najvišjo 
goro, Triglav, za lažjega kot vzpon na Jalovec. 
Iz vseh dolin vodijo na vrh označene poti, ki imajo več variant. Lažji so pristopi z južne strani. 

https://julian-alps.com/sl/
https://slovenia-outdoor.com/triglav/
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Grintovec, 2558 m 

Špičasti Grintovec je najvišji vrh Kamniško-
Savinjskih Alp. Najlažje je dostopen z južne 
strani. Pot je tehnično nezahtevna, premagati 
pa boste morali kar 1500 metrov višinske 
razlike. Proti vrhu je pot nekoliko manj očitna 
in poteka po “markiranem brezpotju”. Na 
Kokrskem sedlu boste naleteli na Cojzovo 
kočo. Kot se za tako visoko goro spodobi, je 
razgled z vrha seveda enkraten. 

Izkušenim gornikom, ki so vajeni jeklenic in 
prepadnih terenov, priporočamo spust po 
zelo zahtevni zavarovani poti čez Mlinarsko 

sedlo. Poteka preko izpostavljenih, vendar dobro zavarovanih odsekov in nas razveseli z izjemnimi 
razgledi.  

Stol, 2236 m 

Najvišji v Karavankah, Stol, je dvoglava zaobljena gora, ki med vzponom in na vrhu ponuja čudovite 
razglede na Julijske Alpe in vzhodni del Karavank. 

Je lahko dostopen in tehnično nezahteven, zahteva pa dobro telesno pripravljenost, saj je pot strma. 
Najhitreje se nanj povzpnemo od Valvasorjevega doma nad Žirovnico. Tik pod vrhom naletite na 
Prešernovo kočo, ki je odprta le v poletnem času. 

 

Slovenia Outdoor Dolgotrajni Test 

Pohodni čevlji Scarpa Mojito 
 

Med iskanjem obutve za vsak dan, smo 5 let nazaj na dolgotrajni test vzeli nizke pohodne čevlje 

Scarpa Mojito. No, pravzaprav smo jih kupili in sedaj vam o njih lahko povemo tole… 

Je že tako, da ko se nekaj časa vrtiš v športih/ outdoor aktivnostih, pričneš tudi v vsakdanjem 

življenju nositi športno naravnana oblačila in obutev, ki te sicer zaznamujejo že od daleč, na drugi 

strani pa so tako udobno vsestranska. Ker je občasno treba v pisarno, na banko, med druge ljudi, smo 

iskali čevelj ki bi bil primeren za….povsod. Na mestni asfalt, pisarniški parket, gozdne potke, otoško 

skalovje … obenem pa še vedno dovolj zadržanega izgleda, da ne izstopa. Izbire, roko na srce, ni 

veliko. Ali ni na voljo nevtralne barve, ali je podplat preveč agresiven ali pa je oblikovanje izrazito 

namenjeno goram. Tako je bila odločitev za Scarpine Mojito, pospremljena z pozitivnimi komentarji 

kolegov- uporabnikov, v bistvu precej lahka. Seveda so čevlji na voljo tudi v živo-pisanih barvah, na 

srečo pa tudi v bolj nevtralnih kot so črna, modra, siva. Mi smo izbrali sive.  

http://kamnik-savinja-alps.com/
http://kamnik-savinja-alps.com/
http://www.karavanke.eu/
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Pohodni čevelj sam je dokaj minimalističen, z malo blaženja, posledično pa je tudi sorazmerno lahek. 

Zgornji del je narejen iz semiš-usnja, z ojačitvijo debelejšega usnja na peti in gumene kapice na prstih. 

Podplat je Vibramov, z sorazmerno dobrim oprijemom. Dobro, v nekem blatu in snegu od njih ne 

pričakujte preveč, na skali pa so izvrstne. Za kakšno plezanje jim manjka togosti v podplatu, toda 

nikoli niso bili kupljeni z namenom takšne uporabe.  

Čevlji se zadnjih 5 let uporabljajo praktično vsak dan, skozi vse letne čase. V mestu, gozdu, 

makadamu, grobem otoškem skalovju, gozdu, snegu, na kolesu, motorju…..povsod. Naša opažanja? 

Struktura vrhnjega dela je zelo prilagodljiva, zato se noga v čevlju kmalu počuti odlično. Jezik tega 

pohodnega čevlja sega skoraj do kapice, ravno do mesta pregiba prstov na nogah (palca) pri hoji. Na 

tem mestu je zato pregib nekoliko neudoben, zna pritiskati na palec. Čevlji imajo dokaj nizek podplat, 

kar pomeni, da voda pride do noge že v relativno nizki luži ali plundri. Obstaja model z Gore Tex 

membrano, ki to slabost omili, je pa pohodni čevelj potem bolj vroč. 

Kot omenjeno, blaženja ni veliko in to se pozna pri celodnevni uporabi, stopala znajo boleti. Ker se 

Scarpa Mojito prodaja kot nizki pohodni čevelj, primeren za dostope, zna to pri nošenju večjih 

bremen, na daljše razdalje, hoditi narobe.   

Najpomembneše vprašanje pa je, kakšna je obraba? 

Odgovor se glasi: Obraba je! Vendar ne strukturna in samo na pričakovanih mestih. Usnje je na 

mestih, kjer ga primemo ob obuvanju, izgubilo barvo in postalo gladko sijoče. Določeno razbarvanje 

je opaziti tudi na drugih mestih zgornjega dela, neenakomerno, odvisno od specifike uporabe. 

Obroba odprtine je večinoma ostala cela, na nekaterih mestih je opaziti raztrganine. Nekateri 

poročajo, da se jim je ta obroba strgala bolj konkretno, kar kaže na to, da je to šibko mesto tega 

pohodnega čevlja. Šivi držijo, prav tako lepljeni stik med podplatom in zgornjim delom čevlja. Na 

desnem čevlju je opaziti začetek odstopanja na kapici, vendar bo do moteče raz-plastitve moralo 

preteči še nekaj časa.  

Na mehkem delu podplata je opaziti nekaj raztrganin, drugače pa je presenetljivo nepoškodovana. 

Potrebno je poudariti, da je pohodni čevelj skozi leta ohranil obliko, ni prišlo do povešanja na eno ali 

drugo stran. Podplat se je drugače na peti »zlizal« do konca, pa tudi po ostali površini je že kar dobro 

uničen. Razen na enem mestu, drugje ni opaziti odtrganih kosov gume ali drugih strukturnih napak. 

Oprijem je še vedno zanesljiv. Notranjost pohodnega čevlja je ostala praktično nepoškodovana in 

enako kompaktna kot prvi dan. Seveda se vidi površinska obraba, vendar ni strukturna in nikakor 

moteča.  

Model sam po sebi je že dokaj star, pa vendar se še vedno prodaja v praktično nespremenjeni obliki, 

kar je priča o njegovi priljubljenosti in tudi kvaliteti. Žal to pomeni, da na dokaj visoko ceno tudi ni 

pričakovati nekih velikih popustov. Morda se vam nasmehne sreča na širjavah interneta, če ne, pa se, 

glede na kvaliteto, tudi ni potrebno preveč obremenjevati.  

Pohodniški čevelj Scarpa Mojito lahko na koncu le priporočimo, in skoraj zagotovo bomo v kratkem 

obstoječe zamenjali za nov par…tokrat v črni barvi. 
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www.slovenia-outdoor.com 
 

 

Zimsko pohodništvo 

Zimsko pohodništvo navdušenci primerjajo z najlepšo zimsko pravljico. 

Gore obdane v belo, mir, mraz in tišina. Snežna odeja blaži zvoke in navdaja s prijetnim 

občutkom miru. Korak za korakom napredujete proti zadanemu cilju. Tako zimsko 

idilo podoživljajo ljubitelji zimskega pohodništva. 

Vas mika, da bi se podali v beli objem zime? Zakaj pa ne. 

V nižjih legah ni ovir, da se ne bi odpravili na pohod v 
katerem koli delu leta.V visokogorju in v višjih legah 
sredogorja pa so zime dolge, mrzle in po navadi zelo 
zasnežene. Sneg pogosto zapade že oktobra in se zadrži do 
pozne pomladi ali zgodnjega poletja. Izberite si cilj, ki ga že 
poznate iz kopnih, poletnih razmer, saj snežna odeja 
pokrajino zelo spremeni. 

Terenov primernih za zimsko pohodništvo je veliko. Najbolj 
izkušeni in vešči si ob ugodnih vremenskih razmerah privoščijo celo zimski vzpon na Triglav. Omeniti 
velja, da pozimi sneg prekriva jeklenice, tako da je potrebno pod vrhom opraviti že pravi plezalni 
vzpon preko zelo strmih pobočij. Obstaja kopica vrhov, ki vas bodo prav tako pustili brez besed. Med 
dvatisočaki so to zagotovo 2050 m visok Viševnik nad Pokljuko, pa tudi Mala Mojstrovka, Veliki 
Draški vrh, Rodica, Stol, Veliki vrh nad Kofcami in Raduha. 

Če ne marate tako visoko, doživite zimsko pravljico v sredogorju: Škofjeloško pogorje, Polhograjski 
Dolomiti ali Zasavsko hribovje bodo prava izbira 

Poleg zimskega pohodništva je ob ugodnih snežnih razmerah zelo priljubljena tudi turna smuka, med 
plezalci pa ledno plezanje. 

Preden se podate na pot… 

Če ne poznate naših gora, priporočamo, da se pozimi na višje ležeče vrhove odpravite v družbi 
izkušenega vodnika. Ta bo predlagal primerno pot in skrbel, da boste čim bolj varno prispeli do cilja. 
Poskrbite za svojo in varnost drugih okoli vas. Pozanimajte se o snežnih in vremenskih razmerah, 
nevarnosti snežnih plazov ter ne pozabite na primerno zimsko opremo za hojo v hribih – dobre 
zimske planinske čevlje, primerna zimska oblačila, topla tekočina in hrana, za zahtevnejše poti pa še 

http://www.slovenia-outdoor.com/
https://slovenia-outdoor.com/experiences/pohodnistvo/pohodnistvo-v-nizinah/
https://slovenia-outdoor.com/experiences/pohodnistvo/pohodnistvo-v-visokogorju/
https://slovenia-outdoor.com/experiences/pohodnistvo/pohodnistvo-v-sredogorju/
https://slovenia-outdoor.com/triglav/
https://slovenia-outdoor.com/experiences/zimska-dozivetja/turna-smuka/


10 
 

cepin, dereze ter lavinski trojček. Ne lotite se višje ležečih ture, če ne obvladate hoje z derezami in 
uporabe cepina. 

 

Pri načrtovanju poti upoštevajte, da je večina visokogorskih planinskih koč pozimi zaprtih. Delovanje 
planinskih koč preverite tukaj: https://www.pzs.si/koce.php 

 

 

 

 

 

www.slovenia-outdoor.com 

 

 
 
 

https://www.pzs.si/koce.php
http://www.slovenia-outdoor.com/
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Slovenia Outdoor TEST 
CARINTHIA MIG 3.0 

 

Corinthia je avstrijska znamka znana po izdelkih namenjenih profesionalni uporabi, usmerjajo se 

predvsem na vojsko, lovce in ljudi ki preživijo veliko časa v naravi, izpostavljeni neugodnim 

vremenskim razmeram. Njihove izdelke odlikuje visoka kvaliteta izdelave in uporabljenih 

materialov, ter izdatno testiranje na terenu. Na dolgotrajno testiranje smo vzeli zimsko jakno MIG 

3.0 in to so naše ugotovitve. 

 

Jakna spada v serijo srednje izolativnih oblačil MIG 

(Medium Insulated Garment) in je klasificirana kot 

udobna do -15 stopinj Celzija za aktivno osebo. Za 

dosego tega uporablja Windstopper, GoreTex in 

Carinthiin lastni izolacijski material G-loft. 

Proizvajalec sicer izpostavlja, da je bila ta linija 

oblačil razvita v sodelovanju in za potrebe 

pripadnikov specialnih enot, za nas, običajne 

ljubitelje narave, pa to prinaša povsem druge 

prednosti. Toda po vrsti. 

Najprej izgled. Na voljo je v več barvah (tudi 

kamuflažnih), za nas pridejo najbolj v poštev črna, 

siva in olivno zelena. Mi smo izbrali sivo, ker jo 

uporabljamo vsakodnevno, tudi za pot v pisarno in 

na sestanke in se nam zdi najbolj nevtralna. Za 

smučarje pa je vsekakor zanimiva tudi v zimskem 

vzorcu.  

To je zimska jakna, ki se lepo prilega telesu, kar 

pomeni, da ne izgleda napihnjeno ko imamo na 

sebi več plasti oblačil ali ohlapno če spodaj nosimo 

samo majico/srajco. Za fino nastavitev ima zatezni 

trak na spodnjem robu in dvo-stransko nastavitev  

kapuce (kapuca je podložena). Edini zunanji znak vojaškega pedigreja, če ne izberete ravno 

kamuflažne barve, so velcro kvadratni paneli, originalno namenjeni pritrditvi raznih našitkov, vendar 

lahko z malo iznajdljivosti na njih pritrdimo marsikaj, od odsevnih trakov, oddajnika, kompasa do 

čokolade. 

Na ramenih, komolcih in zapestjih boste opazili drugačen, bolj grob material po imenu Cordura, ki je 

odporen na drgnenje. Težak nahrbtnik ali nošnja smučk (drv, vrvi, partnerja) torej ne bosta ogulila 

ramenske površine jakne. Prav tako kot plazenje ne bo poškodovalo komolčnega dela, vsakodnevna 

uporaba pa ne bo poškodovala zapestnega dela, kar v praksi pomeni da je jakna videti kot nova tudi 

po dolgoletni uporabi.  
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Žepi? Da, veliko. Stranska, glavna, žepa se odpirata diagonalno navzdol, kar ne izgleda praktično, vse 

dokler si na hrbet ne zadegate nahrbtnika. Potem jih hvalite, ker jih lahko odpirate brez da bi morali 

odpeti pas nahrbtnika. Na notranji strani najdete še dva mrežasta žepa in trije na zunanji strani (dva 

ramenska in en na nadlahti, primeren za shranjevanje smučarske vozovnice na primer). Vsi zunanji 

žepi imajo lepljene zadrge YKK, torej nepremočljive. Trak Cordure na vsaki zadrgi pomeni, da jih z 

lahkoto odpiramo tudi v rokavicah.  

IZKUŠNJE? 

Jakno imamo na testu 2 leti. Uporabljamo jo za vse namene v 

mestu, na smučiščih in v gorah, ter v vseh vremenskih 

pogojih.  

Vidne poškodbe? Ne 

V prehodnem obdobju, torej ko so temperature nad ničlo, je 

jakna dovolj topla da pod njo ni potrebno nositi puloverja, 

srajca zadostuje. Prav tako je dovolj dolga in notranje 

prostorna da jo lahko nosimo čez suknjič. Manjša zamera leti 

na dejstvo, da se vsebina stranskih velikih žepov (recimo 

ključi) pozna na zunanji silhueti jakne. 

Na terenu hvalimo, da ne prepusti vode tudi pri dolgotrajni 

izpostavljenosti dežju. Kot že rečeno smo izbrali sivo barvo, 

na kateri ni zaznati madežev, čeprav nam je nekoč ob 

neprevidnosti nanjo pljusknilo tudi dobre pol litra nafte. 

Ovratnik seže dovolj visoko, da nudi zavetje vratu in bradi pri 

močnem mrzlem vetru, prav tako je zadrga skrita pod cordura kapico, da nas ne drgne preveč 

agresivno, ko je zapeta do vrha.  

Z priloženo kompresijsko vrečo, bunda ne zavzame veliko prostora v nahrbtniku (15x28cm), teža 

znaša slabih 900 gramov.  

ALI JO PRIPOROČAMO ZA NAKUP? 

Če lahko preživite z barvami ki so na voljo, potem vsekakor. Polna cena je 299€, če pa ob naročilu 

vtipkate kodo sloveniaoutdoor2018 dobite 10% popust. 
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PARTNER KI JE OMOGOČIL TEST 

 

www.perunika.org 

 

 

 

http://www.perunika.org/
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Slovenia Outdoor TEST:  
Alpina Breeze X-MID 

 

Legendarni slovenski proizvajalec športne obutve Alpina ima za seboj zanimivo pot, z mnogo vzponi 

in padci. V zadnji letih so močno osvežili in posodobili obstoječe dizajne, ter njihove čevlje naredili 

ponovno zanimive za sodobnega kupca. Žal je kvaliteta izdelave po selitvi dela proizvodnje na 

Kitajsko pričela močno šepati, in je bila glavna cokla Alpininega razvoja. Lansko leto je na trg prišla 

nova linija lahkih pohodnih čevljev Breeze, zato smo šli  trgovino in vzeli par, da vidimo kakšna je 

stvar. 

 

Linija Breeze sestoji iz 3 modelov: R-MID, X-MID in LOW. Prva dva sta pol gležnjarja, zadnji pa je nizki 

pohodni čevelj, cenovno so po tem vrstnem redu razvrščeni padajoče. Vsem je skupno oblikovanje, 

ki, vsaj v naših očeh, vleče na izgled kakšnega futurističnega prototipa. Prevladujoča je oblika 

hektagona (ali morda romba?), ki jo lepo dopolnjuje izrazit stranski profil Vibramovega podplata in 

poudarjajo izbrane barvne kombinacije, kot so sivo-modra, zeleno-črna-bela ali celo roza. Barvne 

kombinacije se po modelih razlikujejo, tako, da če vam je kakšna še posebej všeč, bo vaša izbira 

modela že vnaprej pogojena.  Vsi modeli imajo notranji vložek izdelan iz OrthoLite pene in Vibramov 

podplat (Megagrip oz. XS trek pri modelu LOW), je pa najdražji R-MID opremljen z membrano eVent, 

medtem, ko imata ostala dva nekoliko cenejšo membrano Alpitex. R-MID se pohvali tudi z zateznim 

sistemom podobnemu sistemu QuickLace, medtem ko sta ostala modela opremljena z klasičnimi 

vezalkami.  

Soočeni s to izbiro, smo tako stali pred polico in se poskusili odločiti, katerega bi vzeli. LOW smo 

odpisal skoraj takoj, saj nizke pohodne čevlje za v hribe le redko uporabljamo, za vsak dan pa so za 
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naš okus nekoliko preveč »terenski«. Torej pol gležnjar. Ker ima R-MID 

boljšo membrano in je v zeleni barvi z modrimi poudarki dokaj čeden, 

smo sprva skoraj rekli to je to, ni treba zavijati najlepša hvala. Potem je 

pamet na srečo prevladala, pa smo jih deli še na nogo. Takojci se je 

pokazal morebiten problem. Sistem zavezovanja ima namreč na obeh 

straneh, ravno na mestu pregiba prsti-peta, dve ojačitvi. No, na tem 

mestu se ob pregibu material močno stisne in pritisne na stopalo. Težava 

iz vidika udobja in morebiti še bolj resna iz vidika vzdržljivosti, saj na takih 

mestih po navadi najprej pride do obrabe in lukenj. Zato smo na koncu 

vzeli model X-MID z klasičnimi vezalkami in se sprijaznili z nekoliko 

(predvidoma) slabšo membrano. Barva? Na koncu je kljub vsemu 

prevladala siva, ker se lepo poda samemu dizajnu čevlja. 

Čevlje smo testirali v jesensko/ zimskem času, testne terene so predstavljale predvsem gozdne in 

gorske stezice (z nekaj deleža utrjenih makadamov in asfalta), tako v suhih kot mokrih pogojih.  

UDOBJE?   

Preprosto vrhunsko. Resnično, eni izmed najbolj udobnih 

pohodnih čevljev, kar smo jih nosili. Stopalo pisca je v 

prednji sekciji nekoliko širše in ta čevelj mu paše kot ulit. 

Navadne vezalke ga povsem učinkovito zategnejo, čevelj 

se oprime noge tako tesno (udobno tesno!), da občutek 

prej spominja na domače copate, kot pohodni čevelj. K 

temu občutku prispeva tudi nizka, le 350g, teža. 

NA STEZICAH? 

Glede na lahkost in tesen oprijem, so čevlji pričakovani hitri in predvsem zelo natančno vodljivi po 

vseh vrstah terena. Z njimi boste brez problema izvajali hitre vzpone in spuste (da, tudi teči se da z 

njimi), kljub vsemu, pa so še vedno nekoliko pretrdi za dolgotrajen tek po utrjenem makadamu ali 

asfaltu (seveda vemo, da za to niso narejeni, vendar te čevelj sam hitro zapelje v tovrstne pregrehe). 

Najpomembnejša prednost čevlja se nam zdi v tem, da točno veš kje je podplat in sam čevelj, kar 

pomeni, da ga lahko natančno pozicioniraš na tisto skalo, korenino, špranjo….kjer ne bo zdrsnil. 

Vibramov Megagrip se je izkazal kot povsem zadovoljiv podplat tudi na vlažnem terenu, z dovolj 

zanesljivim oprijemom tudi na snegu.   

               

Alpitex ni najboljša membrana na trgu, vendar opravlja svojo nalogo zadovoljivo, kar pomeni da ne 

premoči v prvi luži, ob daljši izpostavljenosti (recimo na snegu) pa bodo noge brez dodatne zaščite 

hitro mokre. V toplem podnebju bodo noge, če so vsaj malo nagnjene k potenju, vlažne. 
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VZDRŽLJIVOST? 

Novih Alpininih pohodnih čevljev nismo niti približno testirali dovolj trdo in predvsem dolgo, da bi 

vam lahko podali odgovor na to vprašanje. Imamo pa znanko, ki jih obširno uporablja (prav tako X-

MID) na svojih potepanjih po slovenskih vršacih, gorah Kanarskih otokov in nazadnje Nove Zelandije 

(od koder je samo za vas na našo prošnjo poslala slike trenutnega stanja), in njeno poročilo o 

vzdržljivosti čevljev je ugodno. Trenutno še ni nobene vidne obrabe ali poškodbe, prav tako lepilo 

podplata lepo drži (glej slike spodaj, ki jih je prijazno posredovala Melita Brajkovec) 

   

SODBA 

No, izgleda, da je Alpini z linijo BREEZE uspela vrnitev odpisanih. Znamka, ki v zadnji letih s kvaliteto ni 

bila ravno na »ti«, je z novo linijo dokazala, da je še vedno sposobna narediti vrhunski pohodni čevelj. 

Pohodni čevlji BREEZE so lahki, izredno udobni in natančno vodljivi, vse pa kaže, da bodo dobro 

prestali tudi preizkus časa (in zlorabe).  

Če torej iščete pohodni čevelj, ki ga boste uporabljali tako na krajših (ali malo daljših) sprehodih, kot 

tudi na izletih v malo bolj resne hribe, potem so Alpina BREEZE X-MID vsekakor vredni vašega 

pogleda, razmisleka in nenazadnje tudi denarja.  

 

 

 

 

 

www.slovenia-outdoor.com 

 

 

http://www.slovenia-outdoor.com/
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Slovenia Outdoor TEST 
INOV8-Race Elite Vest 

 

Letos smo se udeležili, tako in drugače, kar nekaj ultra trail tekaških tekmovanj, čeravno smo se 

raje držali manjših razdalj. Vsekakor pa dovolj, da človek začuti potrebo po nakupu opreme, ki, 

podobno kot pri avtomobilu, tudi tekaču doda nekaj dodatne (namišljene?) moči. Ker tekaške 

čevlje že imamo (glej test Inov8- TrailTalon 250), je naslednji korak do izgleda pravega 

profesionalca oprijet tekaški nahrbtnik/jopič. Ker znamka Inov8 ni tako razširjena, nam pa je to 

všeč, smo iz njenega repertoarja izbrali jopič Race Elite. 

 

Najprej razčistimo osnove, jopič smo kupili po polni ceni 

(no, našli smo takega ki je bil v akciji) in ga redno 

uporabljamo, tako da spodnji zapis odraža naše izkušnje 

v preteklih mesecih. 

Gre za minimalističen jopič, tako ga bomo imenovali 

zato, ker je temu še najbolj podoben. Na njem najdemo 

tri glavne žepe, v osnovi namenjene za skladiščenje 

tekočine, štiri manjše na naramnicah in pa pritrdilne 

trakove na hrbtni strani. Zapenja se z dvema trakovoma 

na prsih. Celoten jopič je narejen iz mrežice in 

raztegljivega najlona, teže 210g, za tistega ki mu to kaj 

pomeni.  

HIDRACIJA 

Predviden način shranjevanja tekočin je 

nekonvencionalen, jopič namreč lahko dokupite z 

dvema 500ml plastenkama, ploščate oblike, ki se 

vstavita v večje sprednje žepe. Tako, da sta pod kotom 

nameščeni nekje v višini komolcev, na mestu pa jih držita elastiki, ki jih je potrebno vsakič namestiti 

na pokrovčka. Kot pametni ljudje, smo seveda pred nakupom naredili to, kar delate sedaj vi, torej šli 

na internet in prebrali nekaj mnenj.  

Tam smo izvedeli, da je ta sistem lahko nepraktičen, ravno zaradi elastik, ki jih je potrebno nameščati 

med tekom, nekatere pa je motila tudi lokacija, češ, da med tekom zadevajo ob plastenke s komolci. 

Inov8 je prijazno podjetje, ki omogoča nakup jopiča tudi brez plastenk, zato smo se po prebranem 

odločili za to opcijo, namesto plastenk pa smo v hrbtni žep vstavili vodni meh prostornine 1l 

(prostora je tudi za 2l, najdete pa lahko tudi večjega, prostornine 10l). Tako prednja žepa postaneta 

ravno pravšnja za spravilo telefona, in ostalih nujnih potrebščin (recimo prvo pomoč). Poskusili smo 

vstaviti mehke 500ml plastenke, vendar se nam niso zdele dovolj trdno pričvrščene.  

Cev za dovajanje vode iz meha se nadalje napelje skozi celotno naramnico, kar je pri vstavljanju in 

polnjenju/praznenju nekoliko zamudno opravilo, UTA nastavek bi tu prišel prav. Vsekakor pa izgleda 

lepše, pa tudi cev je med samim tekom bolj fiksno pritrjena.  



18 
 

UPORABA 

Jopič se vas tesno oprime, z lahkoto si ga učinkovito 

nastavite po svojih gabaritih tako, da vas ne bo nikjer 

tiščal ali se neudobno premikal. Glavni žep na hrbtu nima 

zadrge, zapre ga tesno oprijet, prekrivajoč se najlon. 

Jopiču manjka bolj učinkovit sistem pritrjevanja palic, kar 

boste tisti rezultatsko usmerjeni pogrešali, oziroma bo 

potrebna improvizacija. Jopič sicer ima elastike na 

zadnjem delu, namenjene spravilu palic pa tudi pritrdilne 

elastike na hrbtnem delu lahko služijo temu namenu, 

vendar boste morali jopič sleči, ko jih boste želeli 

uporabiti. Tja zato na tekih/izletih, kjer predvidevamo, da 

bo morala biti pri roki, raje zatlačimo vetrovko. 

V preostale žepe na naramnicah, lahko stlačimo zalogo 

hrano- beri sladkarij, in manjše drobnarije. So pa žepi 

precej globoki, zato boste imeli težave pri doseganju 

manjših predmetov na dnu žepa. Poenostavljeno 

povedano, Frutabela je OK, medtem ko bonbonov ne 

dajajte tja.  

 

SKLEP 

No, prodali ga zagotovo ne bomo. Četudi ima nekaj napak, je v osnovi dober tekaški jopič, lahek, 

udoben, poleg tega pa še črn (čeprav nam prevelik napis znamke ni všeč). Ali ga lahko priporočimo 

vam? Da, če se zavedaš njegovih slabosti in jih sprejmeš (kot pri vsaki stvari) potem mislimo, da boste 

s tem jopičem zelo zadovoljni. Izdelava je kvalitetna (zato predvidevamo, da bo tudi vzdržljiv) in ima 

dovolj prostora za potrebno opremo, za razdalje tja do max. 100km.  
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Slovenia Outdoor TEST 

 Vodni Meh Source WLPS 3l 
 

Neusmiljeno poletno sonce 

razgreva nazobčano kamenje, na 

poti v gorske višave ste že nekaj ur 

in žeja je pričela vedno bolj 

zavzemati vaš miselni prostor. 

Velika plastenka vode, ki ste jo 

imeli s seboj se sumljivo hitro 

približuje izsušenemu stanju in 

jutranja odločitev, da sta dve 

plastenki resnično preveč 

prostorsko potratni, da bi jih tlačil 

v nahrbtnik, se izkazuje za vedno 

bolj neumno. 

Če vsaj malo bolj resno preživljate 

čas v naravi/gorah, potem ste že 

bili dehidrirani in velika verjetnost 

je, da še kdaj boste. Ker je v teh 

dneh sonce pokazalo svoje zobe 

tudi v podalpski deželi, smo se 

odločili da pogledamo, kako bomo 

letošnjo sezono gasili žejo na tistih 

dolgih celodnevnih turah v 

visokogorje. Ker je testa o 

plastenki ni ravno smiselno pisati, 

smo pogledali v 

»visokotehnološke« izpeljanke 

navadne plastenke ali čutare. Torej 

meh za vodo, splošno znan pod 

imenom camelbak (po podjetju, ki 

ga je prvo spravilo na trg). Teh 

mehov je dandanes na trgu veliko, prepričani smo, da se tudi vam kakšen valja doma v omari. Roko 

na srce, vsi so si dosti podobni, razlike se pojavljajo le na nekaterih točkah. Recimo način polnjenja 

(vedno preveri, da te čep ne bo tiščal v hrbet, ko bo nahrbtnik nabito poln), velikost (za tek zadostuje 

1l, za najdaljše pohode pa 3l, pazi, da ima nahrbtnik dovolj velik žep!) in ne nazadnje, način »sesanja« 

vode.    

Ob iskanju nečesa, kar se vsaj nekoliko razlikuje od standarda, so nam, ponovno, priskočili na pomoč 

pri Peruniki. Predlagali so, da pogledamo nekoliko izven klasičnih »športnih« okvirjev in nam v test 

posodili 3l vodni meh priznanega proizvajalca Source, primarno razvitim za uporabo v neprebojnem 

jopiču- Source WLPS (Widepac Low Profile System)  
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In zakaj naj bi pohodnike zanimal tak meh? Beri dalje. 

Primarna lastnost vojaškega jopiča je, da kljub neskončni opremi, ki visi na njem/v njem, zagotavlja 

vojaku gibljivost. Nekaj, k čemur stremimo tudi pohodniki/gorniki. Tesno prilegajoča oprema, ki ne 

opleta, ne žuli in ni v napoto, je drugi pogoj (prvi je seveda znanje) uživaškega in varnega potikanja po 

gorah.  

Dotični meh je, kot razberemo že iz imena, iz tega vidika zelo zanimiv, saj je tanek, in tak ostane tudi, 

ko ga napolnimo do vrha. Nizko-profilni bi se reklo. Seveda je posledično širši, zato morate pred 

nakupom preveriti, če paše v žep vašega nahrbtnika. Uporabljena tehnologija tudi prepreči, da bi se 

na dnu meha formiral »balon« vode, ki pritiska na ledveni del in dela težave pri zlaganju prtljage 

(med uporabo, ne, ko doma prvič zlagate stvari v nahrbtnik).  Zelo praktično. Voda je prav tako 

enakomerneje razporejena po celotni površini hrbta- boljša razporeditev teže, ergo boljše ravnotežje 

na tehnično zahtevnejših poteh.  

Source je, kot beremo, zelo ponosen na svojo tehnologijo Glass Like (direktni prevod bi se glasil »Kot 

Steklo«) - poseben film, za 2000% bolj gladek od navadne plastike, ki skupaj z tehnologijo Grundge 

Guard preprečuje nastanek bakterij v mehu in cevi. Uporabljeni materiali so seveda brez BPA in 

ftalatov. Vse skupaj pomeni, da tekočina v teoriji nima okusa po plastiki, praksa pa je to tudi potrdila. 

Vojaške izvedenke vodnih mehov so po pravilu narejene z nekoliko debelejšimi, bolj odpornimi 

stenami, saj je pričakovano bolj grobo ravnanje v odročnih krajih, cena, ki jo plačaš je nekaj gramov 

večja teža. Pod »dodatno opremo« takega meha lahko štejemo tudi oplet okoli cevi (za pitje), 

Namenjen je varovanju cevi pred poškodbami in obrabo, obenem pa deluje tudi kot izolator, tako da 

se stoječa voda v njej ne segreje/zamrzne tako hitro.  

Pri cevi omenimo še sistem SQC (Source Quick Connect), ki omogoča hitro in vodotesno spajanje cevi 

z mehom in ustnikom na »klik« (nastavke lahko dokupite posebej in dodate svojemu mehu, vendar 

nismo prepričani, če delujejo pri vseh ponudnikih mehov). Tudi, ko je cev odklopljena od vodnega 
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meha spojni element ne pušča, kar olajša nameščanje in odstranjevanje mehu v nahrbtniku- cevi ni 

potrebno kar naprej napeljevati. Po enakem sistemu se lahko odstrani tudi ustnik in zamenja z 

drugim, če vam je na primer ljubši ustnik »na ugriz« ali, če se vam ustnik zapaca/poškoduje.  Tako so 

vse glavne komponente (ustnik, cev, meh, zapiralo) ločljive in zamenljive, kar olajša vzdrževanje in 

podaljša življenjsko dobo vodnega mehu.  

Za hip se ustavimo še pri 

ustniku, poimenovanem 

»Storm« ventil. Ta je pokrit z 

kapico za zaščito pred 

umazanijo, deluje pa z 

obratom in potegom, kar bi 

naj vse lahko izvedli samo z 

usti. Mi smo imeli s tem kar 

težave, čepek namreč nudi 

dokaj majhno površino za 

ugriz in zahteva relativno 

veliko sile da se sprosti. Zato 

smo ga večinoma odpirali kar 

z rokami. Morda nekoliko več 

truda kot pri »cuclju«, ki 

deluje na ugriz, toda, ko je 

enkrat odprt, tekočina prosto 

teče- kot po slamici. Tako ni 

potreben tolikšen vlek.  Ustnik 

se za lažje čiščenje enostavno 

razstavi na tri dele, kar 

podaljšuje njegovo življenjsko 

dobo- zelo zelo dober detajl. 

Če vam je bolj po godu 

»cucelj« sistem, potem ga 

lahko dokupite in zamenjate v 

sekundi in da, tudi ta se 

razstavi za čiščenje.  

Vodni meh se napolni po 

klasični metodi, z drsnim 

odpiranjem po skoraj celotni 

širini. Nam je tak način ljubši 

od tistega z pokrovčkom predvsem iz enega razloga- večja odprtina ki olajša natakanje in še 

pomembneje, močno olajša sušenje in čiščenje mehu.  Vzporedno smo na test vzeli še tako 

imenovani UTA nastavek za polnjenje- to je univerzalni nastavek, ki ga zahvaljujoč SQC sistemu 

enostavno nataknemo na cev, na mesto ustnika. Preko tega nastavka lahko meh napolnimo, ne da bi 

ga jemali iz nahrbtnika, pa tudi samega nahrbtnika ni potrebno snemati z ramen. Na nastavek lahko 

pripojimo navadno plastenko, pipo, itd….ter vsebino pretočimo/natočimo v vodni meh. Briljantna in 

enostavna rešitev, ki bi jo radi videli tudi kje drugje in je vsekakor vredna svojega denarja, ker zelo 

dobro deluje tudi v praksi.  
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Slabost vidimo predvsem v tem, da je na voljo le v 3l velikosti, in čeravno ga lahko napolnimo samo 

po potrebi, ostalo pa zvijemo, je vseeno nekoliko velik…no, v majhen pohodniški nahrbtnik smo ga 

kljub temu z zmanjšanjem prostornine brez težav spravili. Zaradi notranje pregrade, je pri čiščenju 

potrebno malenkost več truda,  

 

SKLEP 

Vodni meh Source WLPS je vsekakor vreden vašega pogleda, v kolikor razmišljate o nakupu vodnega 

meha. Prva razlog je vsekakor cena, stane namreč 38,90€, kar je enako kot »civilne« izvedenke, pri 

čemer dobite odpornejši material, opleteno cev z sistemom SQC in tanjšo obliko mehu, ki ga običajno 

na tržišču ne najdemo. Kot tak pohodniku predstavlja zanimivo alternativo klasičnim oblikam mehov. 

Če svoj vodni meh res uporabljate, je vsekakor vreden razmisleka tudi dokup nastavka UTA, ki pride 

prav za dopolnjevanje zalog med pohodom. Ta stane 18,90€ , kar ni tako malo, vendar je ob pogosti 

uporabi vreden zlata.  

PARTNER KI JE OMOGOČIL TEST 

 

www.perunika.org 

 

 

 

 

 

http://www.perunika.org/
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Top 10 družinskih smučišč v Sloveniji 
Slovenija spada med top destinacije za smučarje, ki iščejo družinam prijazna smučišča. Pri nas 

boste našli zelo raznolika in razgibana smučišča. Danes smučate na smučišču, ki je le nekaj 
kilometrov iz večjega mesta, že naslednji dan se lahko spustite po snežnih strminah na katerem od 

visokogorskih smučišč. 

Vsak smučarski center ponuja nekaj drugačnega. Nekaj posebnega. Družinam prijazna smučišča se 
razlikujejo od ostalih. Dober smučarski center ponuja veliko izbiro smučarskih prog različnih 
težavnostnih stopenj. Nekatere so kot nalašč za otroke in smučarje začetnike, druge za bolj zahtevne 
smučarje in ljubitelje deskanja na snegu. Tehnično  zahtevne smučarske proga so primerne za odlične 
rekreativne smučarje in tiste, ki želite sprostiti nekaj adrenalina. 

V družinskih smučarskih centrih boste zagotovo našli nekaj zase. Ne glede na to, ali ste 

ljubitelj smučanja, sankanja, teka na smučeh, se želite zgolj razvajati v wellness centru, 

nakupovati ali uživati v restavraciji z vrhunsko kulinariko. 

Kaj so glavne značilnosti družinskih smučarskih centrov? 

Velik poudarek je v infrastrukturi na smučiščih in dodatni ponudbi. Smučarske proge in žičnice morajo 
biti prilagojene otrokom in starejšim. Ponudba dobrih družinskih smučarskih centrov zajema: 

• otroške smučarske proge in manj zahtevne proge za začetnike; 
• otroški transportni trak in/ali otroško vlečnico; 
• organizirajo šolo smučanja za otroke in odrasle; 
• animacije za otroke na snegu; 
• izposojo smučarske opreme za odrasle in otroke; 
• urejene proge za sankanje; 
• proge za tek na smučeh; 
• igrala za otroke; 
• organizirano varstvo otrok; 

Nekateri, boljši smučarski centri poleg naštetega dodatno nudijo: 

• organizirane zimske pohode in izlete s krplji; 
• wellness ponudbo (savne, masaže, bazene); 
• vrhunsko gostinsko ponudbo za nepozabna gurmanska doživetja. 

Rogla 

Smučarski center Rogla velja za enega najbolj urejenih in družini prijaznih v Sloveniji. Čaka vas več kot 
11 km urejenih smučarskih prog za začetnike, rekreativce, vrhunske smučarje in deskarje. Prav tako 
ponujajo več kot 18 km urejenih prog za tek na smučeh. 

Za otroke imajo posebej urejeni smučarski progi Uniorček 1 in Uniorček 2, ter lahko progo za 
smučarje začetnike Mašinžaga. Na smučišču je na voljo otroški snežni park s pokritim tekočim trakom 
in pohorska vasica, kjer se bodo otroci zabavali. 



25 
 

Za popolno zabavo na smučišču poskrbijo animatorji in smučarski učitelji. Na Rogli organizirajo 
smučarske tečaje za otroke in začetnike. Na voljo je servis in izposoja smučarske opreme za odrasle in 
otroke. Prav tako si lahko sposodite opremo za tek na smučeh. Na smučišču vsako leto pripravijo 
vrhunski snežni park – Fun park Rogla. 

Smučarski center Rogla poleg prog za alpsko smučanje in deskanje na snegu ponuja še: proge za tek 
na smučeh, proge za sankanje (tudi nočno); nočno smučanje na smučiščih Jasa in Košuta, adrenalinski 
Fun park, organizirajo izlete s krplji in zimske pohodniške ture. 

V Wellness centrih v hotelih Natura in Planja, se boste sproščali in razvajali.  V Wellness centru Planja 
si lahko privoščite sprostitev v prijetno ogretem bazenu. V obeh so na voljo savne, kopeli, masaže ter 
nege obraza in telesa. Obiščite tudi 
Terme Zreče in zaplavajte v bazenih s 
termalno vodo. 

Pestra ponudba odličnih restavracij 
bo zadovoljila ljubitelje vrhunske 
kulinarike. Okusi Rogle je blagovna 
znamka, s katero želijo ohranjati 
kulinarično tradicijo destinacije. 
Ohranjajo pristne kulinarične prvine, 
ki prehajajo skozi generacije ter jih 
pripravljajo na sodoben in zdrav 
način. 

Smučišče Rogla 
Foto: Jošt Gantar 

Kranjska Gora 

Priljubljen družinski smučarski center, ki leži na nizki nadmorski višini od 800 m do 1215 m tik ob 
mednarodni cesti z Italijo in Avstrijo. Smučarske proge so nanizane po pobočjih Vitranca vse 
od  Kranjske Gore do Planice ter v Mojstrani in Ratečah. Na voljo je 18 smučarskih prog različnih 
zahtevnosti. Odlični smučarski tereni in položna pobočja so raj za smučarje začetnike. Za otroke so na 
voljo smučišča Kekec, Mala in Velika Mojca, Rožle in Bedanec. Smučarske proge so primerne za vse 
vrste smučarjev in deskarjev na snegu. Začetnikom in rekreativnim smučarjem so namenjene proge v 
Kranjski gori in Planici. Za bolj zahtevne smučarje so primerne proge v Podkorenu. Če je na voljo 
dovolj snega, v Kranjski Gori naredijo snežni park. 

V Kranjski Gori in v bližnji okolici je urejenih 40 km prog za tek na smučeh. Podajte se iz središča 
Kranjske Gore, mimo izvira Save Dolinke v dolino Tamar ter v Gozd Martuljek. Urejene tekaške proge 
boste našli tudi v Mojstrani in v Zgornji Radovni. 
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V smučarskem centru so na voljo: snežna plaža, snežni vrtec, šola smučanja, izposoja smučarske 
opreme, tekmovalni poligon, proge za tek 
na smučeh, drsanje na umetnem drsališču 
“Borovška šajba”, turno smučanje, 
sankanje, krpljanje, zimsko pohodništvo, 
ledno plezanje in curling. 

Ob vznožju smučišča se nahajajo številni 
hoteli in zasebne nastanitve. Nekateri 
hoteli imajo wellness centre, kjer se boste 
regenerirali po napornem smučanju. 
Obiščite katero od lokalnih restavracij in 
se razvajajte v vrhunski kulinariki. 

Smučišče Kranjska Gora 
Foto: Iztok Medja 

Mariborsko Pohorje 

Smučarski center, ki je le korak iz mesta Maribor. Smučišče na obronkih Pohorja ponuja kar 40 km 
urejenih smučarskih prog in prog za tek na smučeh. Za otroke so posebej prilagojene proge Šolska 
proga, Mali X 1, Mali X 2 in naketere lahke proge. Lahkih prog je približno 20km. Za bolj zahtevne 
smučarje in deskarje je na voljo 10 km srednje težkih in 2 km zelo težkih prog. 

V smučarskem centru Mariborsko Pohorje so vam na voljo: nočna smuka (pohvalijo se lahko z enim 
najdaljših osvetljenih smučišč v Evropi), šola smučanja, izposoja smučarske opreme za odrasle in 
otroke, orjaška gugalnica, zimsko treking jahanje, krpljanje, nočno sankanje in obilica zabave. 

Ob vznožju smučišč se nahajajo hotelske nastanitve, kjer boste po napornem smučanju deležni 
razvajanja v wellness centrih in večere preživljali ob vrhunski kulinariki. 

Krvavec 

Smučarski center, ki je le streljaj iz 
glavnega mesta Ljubljana. Krvavec je 
visokogorsko smučarsko središče, ki se 
nahaja na nadmorski višini med 1480 in 
1971 metrov. Je zelo priljubljen smučarski 
center, saj ponuja zabavo na snegu za 
otroke, rekreativce in vrhunske smučarje. 

Smučišče Krvavec 
Foto: STO 

Smučišče Krvavec je družinsko smučišče. Z 
veliko predanostjo je poskrbljeno za 
otroke, za zabavo, varnost in aktivnosti. 

Otrokom je na voljo smučarski poligon. Snežno igrišče Gospinca je namenjeno otrokom in smučarjem 
začetnikom. Smučišče ima najdaljši otroški transportni trak v Sloveniji – dolžine 80 m, otroški vrtiljak 
ter številna druga igrala. Poligon za začetnike ter sankališče Kriška planina ponuja doživetje za vso 
družino. Imajo otroški transportni trak dolžine 35 m, številna igrala in sankališče. 
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Smučarski center RTC Krvavec poleg vrhunsko urejenih prog za smučarje in deskarje na snegu nudi 
še: servis smuči, izposoja smučarske opreme, proge za turno smučanje, nočno smučanje in sankanje, 
snowbiking, snežni park, otroški snežni park – Manner, snežne tube, organizirajo šolo smučanja za 
otroke in odrasle. Za ljubitelje zimskega pohodništva organizirajo izlete s krplji in zimske pohodniške 
ture. 

Na Krvavcu je dobro poskrbljeno za ljubitelje vrhunske kulinarike. V sodelovanju s priznanimi 
vrhunskimi kulinaričnimi mojstri organizirajo večerjo v gondoli (Večerja na zajli) in ratrak zajtrk. Za 
popolno kulinarično doživetje je poskrbljeno. 

Cerkno 

Smučarski center z najlepšimi razgledi na prisojni strani Julijskih Alp, je ponosni nosilec naziva ”Naj 
smučišče v Sloveniji”. Cerkno je s svojo infrastrukturo eno najsodobnejših smučarskih centrov v 
Sloveniji. Ponuja 18 km lepo urejenih smučarskih prog različnih zahtevnosti, primerne za začetnike in 
za najzahtevnejše smučarje. Prav tako ima 5 km prog namenjenih ljubiteljem teka na smučeh. 
Smučarski center Cerkno je družinsko smučarsko središče, ki se nahaja na nadmorski višini 1291 m. 

V sklopu smučišča se nahaja skrbno urejen snežni park. Otrokom je na voljo poligon s pomičnim 
trakom in vrtiljakom ter smučarski vrtec. Vsem, ki si želijo izboljšati smučarsko tehniko, je na voljo 
smučarska šola. Ponujajo tudi šolo za deskarje na snegu. Smučarjem je na voljo servis smuči in 
izposoja smučarske opreme. 

Ob vznožju smučišča se nahajajo Terme 
Cerkno. Privoščite si trenutek zase in 
se  sprostite v notranjem termalnem bazenu 
(30°C). Na voljo je wellness z 
masažnimi  ležišči, gejziri, whirlpoolom in 
otroškim bazenom. Sprostite telo in duha v 
svetu savn v Hotelu Cerkno, kjer so na voljo 
finska, turška in infrardeča savna ter solna 
soba. Smučarski center Cerkno ponuja 
najboljši oddih za vso družino. 

 

Smučarski center Cerkno 
Foto: Jošt Gantar 

Golte 

Smučarski center Golte se nahaja na nadmorski višini 1.280 do 1.576 m. Do smučišča se lahko 
pripeljete z najdaljšo nihalko (gondolo) v Sloveniji. Z nihalko vas popeljejo bližje k nebesom, od koder 
boste na smučeh uživali v razgledih na Kamniško–Savinjske Alpe in Savinjsko dolino. 

Smučarski center Golte je družini prijazno smučišče. Smučišče se lahko pohvali z naslovom ”Naj 
smučišče” v kategoriji srednje velikih smučišč v Sloveniji. 

Na Golteh je pestra izbira smučarskih prog. Na smučišču deluje 5 žičniških naprav (3 sedežnice in 2 
vlečnici) ter tekoči trak, ki je namenjen najmlajšim smučarjem. Otroci lahko prve smučarske zavoje 
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naredijo na otroškem poligonu tik ob hotelu. Za otroke in smučarje začetnike je primerna proga 
Morava. Urejena je tudi proga za sankanje. 

Na Golteh poleg smučanja in 
deskanja na snegu nudijo še: 
sankanje, ledno plezanje, zimsko 
pohodništvo in krpljanje. Vsako 
leto organizirajo smučarska 
tekmovanja za rekreativce. 
Poskrbljeno je za servis in 
izposojo smučarske opreme. 

V Hotelu Golte, tik ob smučišču 
je Wellness, kjer se boste po 
smučanju sprostili in razvajali. 
Organizirajo tudi zvočno terapijo 
in meditacije. 

Smučišče Golte 
Foto: STO 

Vogel 

Visokogorsko smučišče Vogel se nahaja na nadmorski višini 1.682 m, v Triglavskem narodnem parku, 
nad Bohinjem. V idiličnem gorskem okolju. Smučišča se razprostirajo na 78 ha površin. Smučarski 
center se lahko pohvali z 22 km vrhunsko pripravljenimi smučarskimi progami. Od tega je 9,5 km 
lahkih prog za otroke in smučarje začetnike ter 12,5 km težkih prog za rekreativne in vrhunske 
smučarje. 

Ker je Vogel družinsko smučišče, so 
veliko skrb namenili najmlajšim 
smučarjem. Otroci imajo v snežnem 
parku na voljo dva tekoča trakova (60 m 
in 20 m), progo za sankanje ter vrtiljak, 
ki je primeren zlasti za otroke, ki so 
prvič na smučeh. 

Smučišče Vogel 
Foto: STO 

Smučarski center Vogel se lahko pohvali 
z najboljšim snežnim parkom v Sloveniji. 
Snežni park nudi nepozabne užitke na 
več skakalnicah-kickerjih ter ostalih elementih (raili+boksi) za ljubitelje adrenalinskih snežnih 
podvigov. Primeren je tako za začetnike (beginner – baby line) kot izkušene smučarske akrobate. Na 
smučišču organizirajo šolo smučanja za otroke in odrasle. 

Vogel poleg klasičnega smučišča nudi: snežni park, otroški park, tekaške proge, šola smučanja za 
otroke in smučarje začetnike, izposoja smučarske opreme, servis smučarske opreme, zimsko jadralno 
padalstvo, sankanje, sankanje z gumenjaki, snežni rafting, airbording (spust z glavo naprej po strmini 
z napihljivo rebrasto blazino) in turno smuko. 
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Na Voglu ne boste lačni. V restavraciji Viharnik se boste okrepčali z odlično domačo hrano in 
vrhunskimi lokalnimi dobrotami. 

Kope 

Smučišče Kope se razprostirajo na 65 ha površin na nadmorski višini 1.010 do 1.542 m. Smučarski 
center razpolaga z 8 kilometri urejenih smučarskih prog.  2,8 km lahkih, primernih za otroke in 
smučarje začetnike. 3,6 km srednje težkih prog in 1,6 km zelo zahtevnih smučarskih prog. Smučišča 
povezujejo dve štirisedežnici in pet vlečnic. Proge so raznolike in primerne za vse ljubitelje smučanja 
in deskanja, od začetnikov do vrhunskih smučarjev. 

Na Kopah je lepo poskrbljeno za najmlajše smučarje. Njim je namenjen smučarski poligon, na 
katerem je sodoben tekoči trak. V poligonu so na voljo didaktični pripomočki za hitrejše osvajanje 
smučarskih tehnik. 

Na Kopah je poskrbljeno za ljubitelje teka na smučeh. Na voljo je 15 km slikovitih tekaških prog, 
speljanih po pobeljenih pobočjih od središča smučarskega centra na Kopah, do Ribniškega Pohorja. 

Smučarski center Kope nudi: šolo smučanja za 
otroke in odrasle, otroški poligon s tekočim 
trakom, organizirane pohodniške ture in krpljanje, 
skicross progo, nočno smučanje, sankanje, servis in 
izposoja smučarske opreme. 

Otroški poligon na Kopah 
Foto: STO 

Novost na smučišču Kope je SKI CROSS. Nova 
proga za Ski Cross, je požela največ navdušenja 
med smučarji. Posebna proga z ovirami se nahaja 

na začetku Pungarta, kjer se lahko pomerite v različnih stopnjah težavnostnih ovir. Zabava in 
adrenalin sta zagotovljena! 

Na Kopah vam je na voljo wellness v Lukovem domu. Na voljo so štiri savne (turška, finska infrardeča 
in bio savna) in veliko počivališče. Privoščite si Kneippovo kopel ali Alfa sfero za popolno sprostitev. 

Na Kopah je poskrbljeno tudi za gurmane. Razvajali vas bodo s svežo pripravljeno hrano, pestro izbiro 
kulinaričnih dobrot in odlično kakovostjo. 

Celjska koča 

Smučišče Celjska koča se nahaja na nadmorski višini 834 m in obsega več kot 4 ha površin. Smučišče 
sodi v kategorijo manjših smučišč, kljub temu ponuja dobro smuko in vrhunsko ponudbo.  Smučišče 
se lahko pohvali z nazivom ”naj smučišče med majhnimi smučišči”. Smučišče ima dve posodobljeni 
žičnici s skupno zmogljivostjo 900 smučarjev na uro. Ob izteku smučišča se nahaja otroški poligon s 
60 m tekočim trakom. V otroškem poligonu je proga za smučarje začetnike in za sankanje. Na Celjski 
koči vsako leto organizirajo smučarske tečaje. Otroci in smučarji začetniki boste s pomočjo 
smučarskih učiteljev naredili prve smučarske zavoje. 

Na Celjski koči nudijo: dve smučarski progi, otroške proge za sankanje, proge za tek na smučeh, 
organizirajo smučarske tečaje. 
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V hotelu Celjska koča je na voljo wellness, v katerem se boste po aktivnosti na snegu nabrali novih 
moči in se sprostiti. V wellnessu so na voljo finska in turška savna, dva masažna bazena in masaže. 

V restavraciji hotela dober okus pomeni več kot le hrana, je doživetje izbranega okusa. Poleg 
vrhunsko pripravljenih slovenskih jedi, boste uživali ob čudovitem razgledu na Celjsko kotlino. 

Trije kralji 

Smučišče Trije Kralji je majhno družinsko smučišče, ki se nahaja na Bistriškem Pohorju. Smučišče je na 
nadmorski višini od 1200 do 1347 m in zajema 28 ha površin.  Smučišče ponuja  štiri smučarske proge 
v skupni dolžini 3 km. Smučarske proge po potrebi tudi umetno zasnežujejo. Dve progi sta lahki, 
primerni za otroke in smučarje začetnike, progi sta dolgi po 450 m.  Drugi dve progi sta srednje 
težavnosti in sta primerni za rekreativne smučarje. 

Za ljubitelje teka na smučeh je na voljo 4 km urejenih tekaških prog. Na smučišču vsako leto 
organizirajo smučarska tekmovanja v veleslalomu in slalomu. Na smučišču je organizirana šola 
smučanja za najmlajše in smučarje začetnike.  Smučišče ponuja servis in izposojo smučarske oprem za 
otroke in odrasle. Sposodite si lahko kompletno opremo, čelado, pancerje, smučarske palice in smuči. 

Nočitev je možna v družinskem hotelu Jakec. V hotelu je preskrbljeno za okusno domačo hrano. 

V hotelu Jakec vam ponujajo razvajanje v njihovem Wellness centru. Wellness center Jakec ponuja 
duševno in telesno sprostitev. Na voljo so zeliščna, turška, finska in infra savna, knajpanje za noge, 
jacuzzi ter spa. 

 

KDO SMO SLOVENIA OUTDOOR? 
Skupina ljudi in zanesenjakov, ki prihajajo iz športnih in turističnih agencij; hotelov, domačij, 

apartmajev, kampov in kmetij; slovenskih destinacij in smučarskih centrov. Gre za združenje 

specializiranih organizacij in nastanitev, ki outdoor zanesenjakom s certifikatom zagotavljajo vso 

možno podporo. S tabo nas druži pristna ljubezen do preživljanja časa v naravi naše prelepe 

Slovenije, v vseh letnih časih in vseh oblikah aktivnosti. 

 

                                                               

www.slovenia-outdoor.com 

http://www.slovenia-outdoor.com/
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