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   Spoštovane članice in člani,

glede na dejstvo, da ima letos vodništvo v našem društvu 20 let staro brado, nam je 
vodnikom pripadla čast, da napišemo uvodnik v brošuro, ki nam bo v letu 2012 kazala 
kdaj in kam na pot.

Izletniška dejavnost je na društvu živela že veliko prej, v letu 1991 pa se začno prvi 
vodniki uradno izobraževati in v nekaj letih postavijo Vodniško izletniški odsek. Na 
teh temeljih se je pričela pot proti organiziranemu in vse bolj strokovnemu vodenju 
društvenih izletov in danes imamo v svojih vrstah licencirane vodnike za najrazličnejše 
težavnosti in dejavnosti v gorah. 

Ne glede na znanje in čas, se v vodništvu ves ta čas ni prav veliko menjalo. 

Vodniki začenjamo izlete vsaj mesec pred vami, ko stikamo glave, iščemo informacije, 
organiziramo prevoze, nočitve in ko se na dan odhoda dobimo pred društvom, je 
pogosto najtežje že za nami. Vsak vodnik pozna olajšanje, ko se avtobus napolni in 
krene na pot. Čaka nas dobra družba, gorski svet, prosti čas… 

Resnici na ljubo nas vodnike čaka še marsikaj. Oziranje za potjo, za črnimi oblaki v 
nebo, živčno pregledovanje zemljevidov pred bližajočo nevihto, pletenje varoval na 
prepadnih skalah, pogledi v utrujene oči, v veter poslani odgovori na mnoga vprašanja 
in nenazadnje pogajanja za sladkor v čaju... Da, vse to in še marsikaj je vodništvo. 

Zakaj, se seveda večkrat vprašamo? Zase, za druge, za vas? Za plačilo ni pravi odgovor. 
Za plačilo, ki ga ni mogoče v novcih prešteti, za prešerne nasmehe na špikih očakov, 
za tople stiske rok in objeme, ko se v dolinah znova razhajamo, za obljube, za sanje o 
ljudeh in gorah.

Foto: Miro Vogrič

Turno smučanje Naj se ponovimo. Kljub 
novim obveznostim in 
odgovornostim, ki jih 
prinaša novi čas, se v 
vodništvu in izletništvu, 
razen novih ciljev in obetov, 
ni prav veliko menjalo. 

Zatorej dragi prijatelji in 
planinci, gremo kamor 
želimo, vi pa pojdite z nami, 
a vselej naprej.
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   PREDAVANJA

V zimskem času pripravljamo za vas štiri predavanja: 6. decembra bo naša članica 
Darja Kolavčič s sliko in besedo obujala spomine na potovanje po Kamčatki, 24. 
januarja 2012 nas bo obiskal vrhunski alpinist, fotograf in dobitnik dveh zlatih 
cepinov za alpinistične dosežke Marko Prezelj. Predstavil nam bo svoje vrhunske 
dosežke v alpinizmu v zadnjih petih letih. Februarja nas bo Karlo Bizjak popeljal 
s kolesom po jugovzhodni Aziji. Predvidoma v prvi polovici marca pa bo svoje 
vtise iz nam ne tako znane Venezuele prikazal naš alpinist Matic Obid.
Informacije o datumu, uri in kraju predavanja bodo objavljene pravočasno na 
običajnih oglasnih mestih društva ter društveni spletni strani.

   ČLANARINA 

Informacijo o višini članarine za posamezne kategorije članstva in podrobnejšo 
predstavitev ugodnosti članstva najdete na sedežu društva ali na društveni 
spletni strani www.planinsko-drustvo-ng.si.

   VABILO VSEM ČLANOM

Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete v društveni dejavnosti. Kot društvo 
ponujamo pester spekter področji, v katera se lahko vključite. V nadaljevanju 
so predstavljeni odseki in njihov program v letu 2012. Verjamemo, da je med 
našimi planinci kar nekaj takih, ki bi z novimi idejami in energijo še popestrili 
našo dejavnost. V svoje vrste vabimo vse ljubitelje gora in narave ter tudi ostale, 
ki bi želeli sodelovati v društvu. Več informacij dobite na sedežu društva. Lepo 
vabljeni!
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Alpinistični odsek je namenjen tistim, ki se radi preizkušajo v najbolj prvinskem 
stiku z gorami, tistim, ki ljubijo malce bolj ekstremne izzive in radi plezajo. Trenutno 
je na odseku preko 20 aktivnih alpinistov, alpinističnih inštruktorjev, alpinističnih 
pripravnikov in inštruktorjev športnega plezanja.

Dejavnost našega odseka je pestra in razgibana ne glede na letne čase. Poleti 
veliko plezamo v domačih in tujih gorah. Večkrat nas pot zanese v Karnijske Alpe 
in v Dolomite. Če vremenske razmere tega ne dopuščajo, plezamo v okoliških 
plezališčih. Najbližja plezališča so: Izvir Lijaka, Dolga njiva, Doberdob, Vipavska 
Bela in Vipava. Največkrat pa plezamo v Ospu in Črnem Kalu, ki sta tudi eni izmed 
največjih slovenskih plezališč. V zimskem času plezamo kombinirane in ledno 
snežne smeri v domačih in tujih gorah ter ledne slapove.
Za ohranjanje kondicije treniramo na umetnih stenah, ki se nahajajo na sedežu 
društva, v športni dvorani Osnovne šole Milojke Štrukelj in v Tehničnem šolskem 
centru Nova Gorica. Treningi na umetnih stenah se izvajajo v zimskem času med 
tednom v večernih urah. 

V začetku leta 2012 bomo zaključili alpinistično šolo, ki jo obiskuje 18 tečajnikov. 
Poleg rednih treningov bomo tudi v prihodnjem letu največ časa namenili plezanju 
v domačih in tujih gorah. Organizacija tekme v športnem plezanju v plezališču 
Dolga njiva in na društveni umetni steni, teka na Krnska jezera ter spominskega 
tabora v Lepeni so postali že naša stalnica.

Za vse ljubitelje plezanja in alpinizma priprav-
ljamo v pomladanskem in jesenskem času tečaj 
športnega plezanja za odrasle, jeseni pa bomo 
ponovno organizirali alpinistično šolo.
Glavna novost v letu 2012 bo rekreativna vadba 
športnega plezanja za osnovnošolce, ki bo 
potekala na umetni plezalni steni.

Vsi ljubitelji gora, strmih sten, plezanja, 
adrenalina se nam lahko pridružite na našem 
odseku. Dobite nas vsak četrtek zvečer po 
20. uri v prostorih planinskega društva. Za 
vse informacije v zvezi s tečaji v organizaciji 
alpinističnega odseka se lahko obrnete na 
planinsko društvo ali direktno na načelnika 
odseka (mitja.glescic@gmail.com).

Matic Obid v steni Grand Capucina
Foto: David Debeljak
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Glavni cilj mladinskega odseka je ponuditi mladim aktivno preživljanje prostega 
časa v naravi s sovrstniki in jim približati gore ter jih naučiti varnega gibanja v 
gorah. Naša dejavnost je namenjena vsem mladim tako malčkom v vrtcih kot 
osnovnošolcem, dijakom in študentom.

Odsek sestavljamo mladi, na tečajih in izpopolnjevanjih PZS usposobljeni 
planinski vodniki, ki se s to dejavnostjo ukvarjamo prostovoljno. Pri organizaciji 
naših aktivnosti so nepogrešljivi mentorji na osnovnih šolah, ki nam pomagajo 
pri varni in kakovostni izpeljavi izletov. Glavni dejavnosti odseka sta organizacija 
mesečnih planinskih izletov, ki so prilagojeni različnim starostnim skupinam, in 
mladinskega planinskega tabora, ki ga organiziramo v poletnih mesecih. Na 
željo vrtcev in šol pomagamo pri vodenju aktivnosti povezanih s planinstvom. 
Ena od poglavitnih nalog odseka je tudi izobraževanje mladih na področju 
varne hoje v gore. V sodelovanju z vrtci in osnovni šolami izvajamo akcijo Ciciban 
planinec, ki je namenjena najmlajšim in akcijo Mladi planinec, ki je namenjena 
vsem osnovnošolcem.

Tudi letos smo za vas pripravili pester celoletni program aktivnosti namenjenih 
različnim starostnim skupinam. Podrobnejše informacije o posameznem izletu 
boste prejeli pred izletom pri svoji mentorici na šoli, na naši spletni strani ali pri 
vodji izleta. Pridruži se nam! Ne spreglej datumov na naslednji strani. Se vidimo v 
hribih!

Zimski izlet na Lokve
Foto: Matej Mavrič

Sestop iz Kuclja
Foto: Matej Mavrič
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Na Begunjščici 
(tabor Završnica)
Foto: Matej Mavrič

Izleti v letu 2012
mesec datum kam za vodja izleta opis

januar 21. 1. 2012 Tradiconalni zimski izlet na 
Lokve OŠ Matej Mavrič

V mesecu januarju se bomo že tradicionalno odpravili na Lokve. Sprehodili se bomo po bljižnji okolici in če 
nam bo zima naklonjena, se bomo zabavali na snegu. Izlet bomo zaključili z ogledom predstave, ki nam jo 
bodo pripravili otroci iz Lokvi.

marec 17. 3. 2012 Porezen (1630m) višje razrede OŠ in več Urška Modrijan
Porezen je najvišji vrh Cerkljanskega hribovja in eden od treh najvišjih vrhov južnega predgorja Julijskih Alp, 
s čudovitim razgledom na Cerkljansko hribovje, Bohinjske gore in Julijske Alpe. Nanj vodi več poti. Mi ga 
bomo osvajali s severa, iz Petrovega Brda.

april 14. 4. 2012 Po poti devetih kalov OŠ Neža Mahorčič

Krožna pot naravne in kulturne dediščine nas bo vodila mimo devetih obnovljenih kalov v okolici vasi Kob-
jeglava in Tupelče. Po poti si bomo ogledali številne kulturne in naravne znamenitosti ter spoznali redke ras-
tlinske in živalske vrste. Izlet je nezahteven, primeren za najmlajše planince pa tudi vse druge, ki jih zanima 
spoznavanje in ohranjanje naravne in kulturne dediščine Krasa.

maj 12. 5. 2012 Svinjak (1653m) višje razrede OŠ in več Jurij Ličen
Svinjak je dominantna gora nad Bovcem. Njegova podoba je ta kraj tako zaznamovala, da ga najdemo celo 
v znaku Bovške občine. Kljub nizki nadmorski višini, je pristop do vrha zahteven, zato je izlet primeren za 
starejše in bolj izkušene planince.

junij

2. 6. 2012 Izlet presenečenja OŠ in starše Tadej Baša Letošnji zaključni izlet s starši bo nekaj posebnega, saj bo lokacija izleta ostala presenečenje vse do dneva 
izleta. 

30. 6. 2012 Visoki Kanin (2857m) dijake in študente Tina Vodopivec
Iz Bovca se bomo z žičnico peljali do D postaje, kjer bomo pričeli s hojo po Kaninskih podih. Zadnji del poti je 
zelo zahteven, saj poteka po rahlo vzpostavljenem grebenu, ki je delno varovan z varovali. Izlet je primeren 
za izkušene planince. Iz vrha bomo imeli prelep pogled na pode in na bližnje gore. 

julij ali avgust naknadno Mladinski planinski tabor OŠ in dijake naknadno
Poletni planinski tabor bo potekal v šotorih. V času tabora se bomo povzpeli na okoliške vrhove, raziskovali 
okolico, tekmovali v raznih športnih aktivnostih, ustvarjali, peli ob tabornem ognju, poslušali teme iz planin-
ske šole,... Če bi rad-a preživel-a aktivne počitnice v dobri družbi, si lepo vabljen-a, da se nam pridružiš!

september 15. 9. 2012 Mala gora (1034m) OŠ Tina Vodopivec
S Predmeje (tuneli) se bomo po Srednječavenski poti podali proti Mali gori, planoti na pobočju Čavna. Ves 
čas hoje bomo imeli prečudovit pogled na Vipavsko dolino. Daljši postanek bomo imeli pri koči na Mali gori. 
S tem izletom bomo začeli novo šolsko leto.  

oktober 13. 10. 2012 Kovk (961m) OŠ Kristjan Baša
Kovk je razgleden vrh, ki se nahaja zahodno od Cola, na razpotegnjenem grebenu, ki se strmo dviga nad 
Vipavsko dolino. Z vrha, na katerem stoji križ, se nam odpre lep razgled proti Nanosu, delu Vipavske doline, 
Čavnu in Golakom.

november 17. 11. 2012 Kojnik (802m) OŠ Erik Ličen Kojnik je položen vrh v grebenu nad Kraškim robom južno od Slavnika. Podobno kot s Slavnika bomo imeli 
tudi s Kojnika lep razgled na slovensko morje in Istro.

december 8.12. in 9.12.2012 Dvodnevno Miklavževanje vsi Urška Modrijan
Sv. Miklavž obdaruje tudi po planinskih postojankah. Podali se bomo na dvodnevni izlet in ga skupaj 
pričakali v eni od koč. Lokacija pohoda naj zaenkrat ostane še skrivnost. Podrobnosti bodo objavljene 
naknadno.
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Jesensko srečanje 
MDO Posočja 

Foto: Matej Mavrič
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naknadno.
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Mentor in mentorice:
Aljoša Bratina (OŠ Dornberk)
Vlasta Skok in Lidija Abramič (OŠ Solkan)
Alenka Sedej (OŠ Vrtojba in OŠ Šempeter)
Nataša Dakskobler Pahor (OŠ Šempas)
Klarisa Terčon (OŠ Kostanjevica)
Tjaša Černilogar (OŠ Bilje)
Anja Brus (OŠ Fran Erjavec)

Aktivni člani odseka (vodniki)
Matej Mavrič - načelnik (051 310 963)
Neža Mahorčič 
Urška Modrijan
Tina Vodopivec 
Tadej Baša
Erik Ličen 
Jurij Ličen
Kristjan Baša

Tabor Završnica
Foto: Matej Mavrič

Sestop iz Ajdne (tabor Završnica) 
Foto: Matej Mavrič 
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Na Rtnju (društveni izlet Srbija)
Foto: Darko Božič

V letu 2012 nameravamo vodniki izpeljati skoraj 50 izletov oz. tur. Od tega je v 
programu turno smučanje, turno kolesarjenje, nekaj zimskih tur, nekaj lažjih in tudi 
nekaj zahtevnih oz. zelo zahtevnih tur. Pri snovanju programa smo delno upoštevali 
tudi želje članov. Izbrali smo nekaj tradicionalnih, nekaj enodnevnih in kar nekaj 
večdnevnih izletov. V upanju, da se bo našlo za vsakega člana nekaj. Vreme odigra 
ključni del izleta. Če nam bo naklonjeno, bomo vodniki z največjimi močmi poskrbeli 
še za preostali del. 

Informacije o izvedbi posameznega izleta bodo objavljene po ustaljeni praksi, to je:
- na sedežu društva Bazoviška 4, Nova Gorica, 

- na spletni strani društva, 

-  v oglasnih omaricah (pred sedežem društva, na Cankarjevi ulici 12, nasproti 
Kemometala, na avtobusni postaji v Novi Gorici, pred marketom v Solkanu, pred 
papirnico v Šempetru, v tovarni Iskra v Šempetru, pri frizerstvu Zvonka na ul. 
Gradnikove brigade 51 v Novi Gorici),

- v medijih (časnik Primorske novice, radio Koper).

Izleti in ture so namenjene članom Planinskega društva Nova Gorica. Na izlet ali 
turo se lahko prijavijo tudi člani drugih društev, v kolikor je dovolj prostora. Prijave 
se vedno zbirajo na sedežu društva ob uradnih urah. Za podrobnosti izleta lahko 
pokličete oz. pišete vodniku (kontaktne številke in naslovi so v nadaljevanju brošure), 
sicer pa je ob objavi izleta naveden datum in ura sestanka, katerega bi se udeleženci 
praviloma morali udeležiti. Udeleženci se morajo zavedati odgovornosti in ne smejo 
vodniku prikriti morebitnih bolezni, ki bi lahko ogrozile turo in bile vzrok za morebitno 
nesrečo. Prav tako se na turo 
ne more prijaviti udeleženec, 
ki nima dovolj psihofizičnih 
sposobnosti. Udeleženci 
morajo dosledno upoštevati 
navodila vodnika glede 
potrebne opreme, sicer lahko 
vodnik tudi odkloni vodenje.
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JANUAR VODNIK/CA ZAHTEVNOST

2. 1. 2012 30. POHOD NA KUM Jože Sedevčič zimska

7. 1. 2012 ŽELEZNIKI - RATITOVEC - DRAŽGOŠE 
(nočni pohod) Simon Gorjup zimska

8. 1. 2012 SOTESKA - DRAŽGOŠE Rajko Slokar, 
Jože Sedevčič zimska

15. 1. 2012 GRINTAVEC v Kamniških Alpah Stanislav 
Jablanšček zah.snežna tura

FEBRUAR 

11. 2. 2012 PO JARKIH IN ROVIH 1. SVETOVNE VOJNE Rajko Slokar L/Z

26. 2. 2012 POLDANOVEC Aldo Šuligoj zimska

MAREC

2. - 3. 3. 2012 KREDARICA 2515m Darko Božič, 
Denis Turk zimska

11. 3. 2012 POHOD PO KRAŠKI GMAJNI PS Trstelj, Bojan 
Mermolja L

16. - 18. 3. 
2012 VOGEL Tomaž Barbič, 

Igor Kleč turno smučanje

24. 3. 2012 TRSTELJ Stanislav 
Jablanšček

zah.kolesarska 
tura

25. 3. 2012 PO BRIČEVI POTI: TRSTELJ - FAJTI HRIB PS Dornberk, 
Anton Harej L

APRIL

15. 4. 2012 PO RAPALSKI MEJI Oskar Birsa L

21. 4. 2012 KOKOŠ - GLINŠČICA Igor Kleč turno koles.
tura

22. 4. 2012 JELENK 1107m na Idrijskem Nada Pisk, 
Lidija Vončina L

22. 4. 2012 KRIŽ v Julijskih Alpah Stanislav 
Jablanšček zah.snežna tura

28. 4. 2012 GOLOBAR Aldo Šuligoj, 
Jože Sedevčič Z

MAJ

6. 5. 2012
 DRUŽNE PLANINSKE POTI 

v sodelovanju s SPD Gorica, 
PD Brda, PD Kanal in CAI Gorica

Lidija Vončina L

19. 5. 2012 GOLICA Simon Gorjup L

20. 5. 2012 SLEME Stanislav 
Jablanšček

zah.
kolesarska tura

26. 5. 2012 ZAJAVOR - MUZCI Metod Ličen L

26.5. - 3. 6. 
2012 POTEPANJE PO BOSNI Darko Božič, 

Denis Turk L

JUNIJ

2. 6. 2012 KOBLA Hedvika Lesica Z

10. 6. 2012 VIŠEVNIK IN DRAŠKI VRHOVI Simon Gorjup L/Z

9.6. - 16. 6. 
2012 SARDINIJA - Italija Rajko Slokar, 

Jože Sedevčič L/Z

23. - 25. 6. 
2012 IZLET ZA VODNIKE PD NOVA GORICA

JULIJ

6. - 7. 7. 2012 KRIŠKI PODI Denis Turk, 
Simon Gorjup Z

22. 7. 2012 SREČANJE NA PLANINI RAZOR Jože Sedevčič L

29. 7. 2012 MONTAŽ Denis Turk, 
Simon Gorjup ZZ

AVGUST

5. 8. 2012 SEDMERA JEZERA Lidija Vončina, 
Toni Gleščič Z

24. - 30. 8. 
2012 SEVERNI APENINI - Italija Rajko Slokar, 

Lidija Vončina L
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SEPTEMBER

8. 9. 2012 JALOVEC Igor Kleč, 
Tomaž Barbič ZZ

9. 9. 2012 BAZOVIŠKI POHOD Rajko Slokar L

16. 9. 2012 ŠPIČASTI VRH 1128m na Idrijskem Nada Pisk, 
Lidija Vončina L

22. 9. 2012 Mt. LUSSARI -  SV. VIŠARJE - Italija Hedvika Lesica L

30. 9. 2012 PRISTOVŠKI STORŽIČ 1759m - nad Jezerskim Metod Ličen Z

OKTOBER

7. 10. 2012 V NEZNANO Lidija Vončina, 
Toni Gleščič L

14. 10. 2012 POHOD PO BANJŠICAH - SEDEVČIČEVA POT Jože Sedevčič L

 21. 10. 2012 BENEČIJA Oskar Birsa L

27. - 28. 10. 
2012 BELA KRAJINA - MIRNA GORA Rajko Slokar L

NOVEMBER

4. 11. 2012 VITOVSKA KROŽNA POT PS Šempas, 
Slavka Murovec L

10. 11. 2012 POHOD SPOMINA - Krnska jezera (1918-2012) Jože Sedevčič, 
Lidija Vončina L

24. 11. 2012 OB POLNI LUNI NA SABOTIN Hedvika Lesica L

DECEMBER

2. 12. 2012 TRSTELJ Darko Božič, 
Denis Turk L

8. 12. 2012 MIKLAVŽEV NOČNI POHOD Oskar Birsa L

22. 12. 2012 ZIMSKI VZPON NA JAVORNIK Aldo Šuligoj zimska
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Kraški Rob
Foto: Oskar Birsa

Skupina na Laščku
Foto: Lidija Vončina

SEPTEMBER

8. 9. 2012 JALOVEC Igor Kleč, 
Tomaž Barbič ZZ

9. 9. 2012 BAZOVIŠKI POHOD Rajko Slokar L

16. 9. 2012 ŠPIČASTI VRH 1128m na Idrijskem Nada Pisk, 
Lidija Vončina L

22. 9. 2012 Mt. LUSSARI -  SV. VIŠARJE - Italija Hedvika Lesica L

30. 9. 2012 PRISTOVŠKI STORŽIČ 1759m - nad Jezerskim Metod Ličen Z

OKTOBER

7. 10. 2012 V NEZNANO Lidija Vončina, 
Toni Gleščič L

14. 10. 2012 POHOD PO BANJŠICAH - SEDEVČIČEVA POT Jože Sedevčič L

 21. 10. 2012 BENEČIJA Oskar Birsa L

27. - 28. 10. 
2012 BELA KRAJINA - MIRNA GORA Rajko Slokar L

NOVEMBER

4. 11. 2012 VITOVSKA KROŽNA POT PS Šempas, 
Slavka Murovec L

10. 11. 2012 POHOD SPOMINA - Krnska jezera (1918-2012) Jože Sedevčič, 
Lidija Vončina L

24. 11. 2012 OB POLNI LUNI NA SABOTIN Hedvika Lesica L

DECEMBER

2. 12. 2012 TRSTELJ Darko Božič, 
Denis Turk L

8. 12. 2012 MIKLAVŽEV NOČNI POHOD Oskar Birsa L

22. 12. 2012 ZIMSKI VZPON NA JAVORNIK Aldo Šuligoj zimska

    VODNIKI V ODSEKU

Ime in priimek kategorija telefon Elektronski naslov 
1. Igor Kleč A, B, D, G, TKV 031 629 199 igorklec@gmail.com
2. Tomaž Barbič A, B, D, G 040 834 041 tomaz.barbic@gmail.com
3. Stanislav Jablanšček A, B, D, TKV 031 883 169 stanislav.jablanscek@guest.arnes.si
4. Simon Gorjup A, B, D 031 344 967 simoninri@gmail.com
5. Darko Božič A, B, D 051 814 912 darko.bozic@amis.net
6. Jože Sedevčič A, B, D 041 345 411 /
7. Aldo Šuligoj A, B, D 041 352 676 /
8. Lidija Vončina A, B, D 041 570 526 lidija.voncina@gmail.com
9. Metod Ličen A, B, D 041386 136 metod.licen@gmail.com

10. Denis Turk A, B, D 040 450 027 turkdenis@gmail.com
11. Toni Gleščič A, B 041 460 101 toni.glescic@gmail.com
12. Hedvika Lesica A, D 031 478 679 hedvikalesica@yahoo.com
13. Rajko Slokar A 031 390 382 rajko_slokar@t-2.net
14. Oskar Birsa A 041 656 626 oskar@re-bo.si
15. Nada Pisk članica 051 392 944 /
16. Iris Gorkič članica 041 286 384 iris.gorkic@gmail.com



Gospodarski odsek14

Prevoz 32 ton gradbenega materiala na Krn
Foto: Dominko Cvetko

Člani gospodarskega odseka skrbimo za upravljanje planinskih koč v lasti društva. 
Naše pomembnejše naloge so: vzdrževanje objektov, tehnična priprava koč za 
delo v sezoni, spremljanje poslovanja planinskih koč, oskrba koč s trgovskim in 
tehničnim blagom ter zbiranje in usposabljanje oskrbniškega osebja.

V preteklih petih letih smo opravili obširno obnovo naših planinskih koč. S temi 
obnovami smo zagotovili ustrezne sanitarno tehnične pogoje za nudenje zavetja 
bodočim obiskovalcem naših gora. Glede na lokacijo naših koč v Triglavskem 
narodnem parku, smo posebno skrb namenjali vplivu delovanja koč na okolje. 
V letih 2008-2009 smo izvedli celovito obnovo doma dr. Klementa Juga v Lepeni, 
ki predstavlja osnovno izhodišče za obisk naših planinskih postojank v Krnskem 
pogorju. V okviru te investicije smo uredili osnovno infrastrukturo doma od 
zunanjih sanitarij in čistilne naprave do obnove spodnjih prostorov doma.
V letu 2010 smo izvedli kar dve veliki investiciji. S pomočjo sredstev Evropske unije 
– Evropskega socialnega sklada smo zamenjali azbestno kritino na vseh objektih 
planinskega doma pri Krnskih jezerih. Na Gomiščkovem zavetišču na Krnu pa 
smo zgradili nov rezervoar za vodo in obnovili jedilnico ter spalne prostore. Poleg 
tega smo zamenjali vlečno vrv na tovorni žičnici Lepena - Krnska jezera. Opravili 
smo številna vzdrževalna dela na vseh društvenih objektih, pri katerih je bilo 
opravljenih več kot 5000 ur prostovoljnega dela.

Navedene investicije predstavljajo osnovo za nadaljnje delo. V naslednjih letih 
načrtujemo izgradnjo čistilne naprave za dom pri Krnskih jezerih. To bo glede 
na lokacijo doma zelo zahtevna naloga. V bodoče bo potrebno posvetiti več 
pozornosti sami vsebini poslanstva naših koč, tako da bodo prijazne do okolja in 
gostov.



Markacijski odsek

Planinske skupine

15

Dejavnost označevanja in vzdrževanja obstoječih planinskih poti je organizirana v 
markacijskem odseku, ki ga vodi Anton Harej. 
Vzdrževanje poti je zahtevno delo in zajema obnovo markacij, čiščenje in 
utrjevanje poti, popravilo jeklenic in klinov, postavljanje in obnovo smernih tabel.
Markacist lahko postane vsakdo, ki ga to delo veseli, in opravi ustrezno 
izobraževanje, ki ga organizira Planinska zveza Slovenije.
Za brezhibno delo je markacistov vedno premalo, zato vabimo vse, ki bi želeli 
sodelovati pri obnovi in vzdrževanju poti, da se nam pridružijo. 

Zelo pomembno vlogo imajo v društvu tudi planinske skupine oziroma sekcije. Le-te 
s svojimi lastnimi izleti in organizacijo tradicionalnih pohodov dopolnjujejo planinsko 
izletniško dejavnost društva. Pomembne so tudi zaradi širjenja članstva in druženja 
članov v okoliških krajih izven centra Nove Gorice in v podjetjih.

     Če želite spoznati njihove programe in se jim priključiti, pokličite:
– Antona Hareja za planinsko skupino Dornberk - tel. 041 835 852
– Bojana Marmoljo za planinsko skupino Trstelj - tel. 041 507 755
– Slavka Murovec za planinsko skupino Šempas - tel. 041 774 249
– Silvano Pelicon za planinsko sekcijo Iskra Avtoelektrika - tel. 040 348 577
– Marjetko Rogelja za planinsko skupino Gostol - tel. 041 248108

Pohod po Vitovski krožni poti 
2011 Foto: Norma Bizjak



NAŠE PLANINSKE POSTOJANKE

Dom dr. Klementa  Juga v Lepeni  (700m)
Odprt  od 1.6. do 30.9.
Izhodišče za: Krnska  jezera, Krn itd.
Telefon: 051 622 719

Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385m)
Odprt od 1.6. do 30.9.
Izhodišče za: Veliko Babo, Krn, Komno, 
 Triglavska jezera itd.
Telefon: 051 328 928

Gomiščkovo zavetišče na Krnu (2182m)
Odprt od 1.6. do 30.9.
Dostopi:  iz planine Kuhinja, Drežnice, 
 Krnskih jezer, Komne itd.
Telefon: 051 611 363 

Stjenkova koča na Trstelju (664m)
Odprta po urniku najemnika.
Dostopi:  iz Lipe, Dornberka, Renč itd.
Telefon: 041 935 945 (Tamara Božič).

Planinski dom Kekec (310m)
Deluje kot gostilna v najemu. 
Odprt je po urniku najemnika. 
Izhodišče za Škabrijel in Sveto goro.
Telefon: 051 305 675

Planinsko društvo Nova Gorica
Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica
Tel./fax.:  05  30 23 030
Uradne ure : torek, četrtek, od 15h do 18h
www. planinsko-drustvo-ng.si
e-pošta: planinskod.novagorica@siol.net

Izdalo in založilo: Planinsko društvo Nova Gorica
Tekst: Igor Kleč, Lidija Vončina, Mitja Gleščič, Cvetko Dominko, Tina Vodopivec
Grafična realizacija, tisk in vezava: Grafika Soča d.d., Nova Gorica, 2011
Slika na naslovnici: Gran Paradiso, Izlet vodnikov VIO


