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PLANINSKO DRUŠTVO

Spoštovane članice, člani in ostali ljubitelji gora!
Letošnji uvodnik je namenjen gospodarskemu in markacijskemu odseku. Gospodarski
odsek skrbi za vzdrževanje, obnovo in oskrbo planinskih postojank. Te letno zahtevajo
ogromno prostovoljnega dela, za katerega se žal vsako leto odloča vse manj članov.
Markacijski odsek pa skrbi za vzdrževanje in nadelavo planinskih poti ter postavljanje
smerokazov.
Člani gospodarskega odseka poskrbijo, da pripravijo koče za obratovanje v letni in zimski
sezoni. Odprtje zimske sezone v Domu pri Krnskih jezerih pomeni pomemben doprinos k
razširitvi gorniške, pohodniške in turno smučarske dejavnosti v našem društvu. V koči smo
tako zadnji dve leti izvedli tečaj gibanja v zimskih razmerah in turno smučarske dneve.
Na odprtje koče je bil pozitiven tudi odziv drugih društev, saj že dobivamo rezervacije za
naslednje leto.
V preteklih letih smo uspeli naše postojanke opremiti s čistilnimi napravami in s tem pripomogli k čistejšemu okolju. V letošnjem letu smo za Dom dr. Klementa Juga v Lepeni in Planinski dom pri Krnskih jezerih pridobili potrebno število točk za certifikat Okolju prijazna
koča. Ta, nam poleg certifikata Družinam prijazna koča veliko pomeni, saj je pomemben
pokazatelj urejenosti in prijaznosti. Posodobitve in vzdrževanje postojank so vsakoletna
naloga gospodarskega odseka. V preteklih letih smo za vzdrževanje in prenovo vložili veliko naporov. Pri Domu pri Krnskih jezerih smo postavili nove zunanje sanitarije in obnovili
sanitarije in kopalnice v petem objektu, obnovili žlebove na Stjenkovi koči na Trstelju.
Preteklo leto smo bili še posebej delavni, saj smo obnovili kuhinjo v Planinskem domu na
Kekcu in obnovili depandanso v Lepeni s katero bomo pridobili dodatne nastanitvene
kapacitete.
Vsa vlaganja in angažiranja so namenjena boljšemu počutju planincev, katerih obisk se je v
zadnjih letih znatno povišal. Trend pohodništva in gorništva je v vzponu, tako pri domačih
kot tujih gostih. Lepote naših gora in neokrnjena narava so magnet za pohodnike, gorske
kolesarje in alpiniste. S pravilnim pristopom in trženjem naših postojank bi obisk lahko
še povečali. Kot zelo varna država smo bili v pretekli sezoni deležni obiska planincev ne
samo iz Evrope ampak tudi Amerike in drugih kontinentov. Oglaševanju in promociji naših
postojank bomo namenili več pozornosti in s tem zagotovili večjo zasedenost.

Obnova depandanse
Foto: Branko Rutar

NOVA GORICA
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PREDAVANJA
V sezoni 2016/2017 pripravljamo štiri predavanja :
d
 ecember 2016 – S KOLESOM PO SLOVENSKI TURNOKOLESARSKI POTI (najdaljši vezni
kolesarski poti v Evropi) – Pia Peršič in Andrej Martinčič
J anuar 2017 – OD NORDKAPPA DO PETERSBURGA PREKO BALTIŠKIH DRŽAV – Karlo
Bizjak
F ebruar 2017 – PROVINCA XINJIANG (Sinkiang) SZ KITAJSKA – Darja Kolavčič
M
 arec 2017 – VRHOVI ALBANIJE IN ČRNE GORE (društveni izlet 2016) – Alenka in Miran
Marc
Predavanja bodo praviloma ob 17. uri v Goriški knjižnici Franceta Bevka.
Natančnejše informacije o datumih, urah in morebitnih spremembah prostora bodo pravočasno
objavljene na običajnih oglasnih mestih društva in društveni spletni strani.

•
•
•
•

OBVESTILO O ČLANARINI
V letu 2017 na področju članarine ne bo večjih sprememb.
Z 31. januarjem 2017 se ukinjajo stare planinske izkaznice s fotografijo člana.
V letu 2017 bomo nadaljevali z izdajanjem novih članskih izkaznic vsem novim članom. Članarino
boste poravnali na društvu, enako kot do zdaj. Nove izkaznice boste prejeli naknadno po pošti na
stalni naslov, in sicer predvidoma v roku 7 delovnih dni po vnosu podatkov v Navezo.
Stroške izdaje novih izkaznic krijejo člani sami. Člani A, B, B1 in S + Š, ki so izkaznice dobili v letih
2013, 2014, 2015 ali 2016, uporabljajo te izkaznice še naprej. Nove izkaznice dobijo proti plačilu
člani, ki se bodo leta 2017 prvič včlanili v izbrano društvo.

OBRATOVANJE PLANINSKEGA DOMA PRI KRNSKIH JEZERIH
V času zimske sezone bo Planinski dom pri Krnskih jezerih predvidoma odprt od 25. februarja do
2. aprila 2017.
Podrobnejše informacije o odprtju doma, bodo pravočasno objavljene na društveni spletni strani.

Foto: Branko Rutar
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Alpinistični odsek

Alpinistični odsek je namenjen tistim, ki ljubijo plezanje,
Bele Vode
izzive v naravi in nepozabna doživetja. Dejavnost odseka je
Foto: Aleksij Kraljič
pestra in razgibana ne glede na letne čase. Spomladi, poleti
in jeseni je obdobje, ko opravimo največje število vzponov
v skalnih smereh. Plezamo v domačih in tujih gorah, večkrat
nas pot zanese v Karnijske Alpe in v Dolomite. Pozimi plezamo
kombinirane in ledno snežne smeri ter zaledenele slapove pri
nas in v tujini. Ko vremenske razmere ne dopuščajo plezanja
v visokih stenah se podamo na pohodne ture ali plezamo v
okoliških plezališčih. Poleti obiščemo plezališča v Vipavski
beli, Drnulku, Čiginju ali Senici, pozimi pa na Lijaku, v Vipavi
ter čez mejo Doberdob, Costiero ali Napoleonico. Pogosto se
zapeljemo v Osp, Črni Kal in Mišjo peč, ki so ena izmed največjih
in najbolj obiskanih slovenskih plezališč, predvsem v zimskem
času. Nemalokrat se odpravimo še dlje v hrvaška obmejna plezališča. Poleg plezanja svoj prosti
čas namenjamo tudi urejanju in vzdrževanju domačih plezališč Lijak, Dolga njiva in Drnulk.
Za ohranjanje plezalne kondicije pozimi, treniramo med tednom na umetnih stenah, ki se
nahajajo na sedežu društva, v športni dvorani Osnovne šole Milojke Štrukelj in na DEŠ-u v
Šempetru pri Gorici.
Redno organiziramo alpinistično šolo, ki je namenjena pridobivanju osnovnih znanj za varno
osvajanje visokogorskih vrhov ter plezanje v plezališčih in hribih v vseh letnih časih.
Poleg že omenjenih dejavnosti, organiziramo vsakoletne tabore in tradicionalna srečanja. Vsako
leto organiziramo skupne tedenske ali večdnevne tabore doma in v tujini, na katerih obnavljamo
in osvežujemo znanje, spoznavamo nova plezalna področja, stene, ljudi. Eno od tradicionalnih
srečanj je Spominski tabor v Lepeni, ki poteka 1. vikend v avgustu, ko se z vzponi v gorah doline
Trente in okrog Vršiča, poklonimo našim prijateljem, ki so izgubili življenje v gorah. Za Martinovo
organiziramo, tekmo v športnem plezanju v plezališču Dolga njiva, ki je namenjena druženju
plezalcev in alpinistov, v prijetnem, sproščenem vzdušju, ki se vedno zaključi s peko kostanja
in pokušnjo mladega vina. Novembra, ob koncu alpinistične sezone, pa poteka tradicionalen
tek na Krnska jezera, kjer privre na dan prava bojevitost naših najbolj zagrizenih tekačev, ki se
potegujejo za osvojitev novega časovnega rekorda. Tudi ta priložnost je namenjena druženju
s člani ostalih primorskih alpinističnih odsekov ter proslavitvi pravkar zaključene in otvoritvi
prihajajoče alpinistične sezone.
Vsi ljubitelji gora, plezanja ali strmih sten se nam lahko pridružite na našem odseku. Pogoj za
članstvo v Alpinističnem odseku je opravljena Alpinistična šola, podpisana pristopna izjava in
plačana članarina za tekoče leto na PD Nova Gorica. Če ste alpinistično šolo že opravili pri drugem
alpinističnem odseku in imate potrdilo, vam
šole ni potrebno ponovno opravljati pri
nas. Zadostuje predložitev potrdila, podpis
pristopne izjave in poravnana članarina za
tekoče leto na PD Nova gorica.
Za vse informacije v zvezi z delovanjem
alpinističnega odseka, alpinistično šolo ali
tečaji športnega plezanja se lahko obrnete na
načelnika alpinističnega odseka Mitjo Filipiča
040/848 801. Dobite nas tudi vsak četrtek
zvečer po 20.30 uri v prostorih planinskega
Peru
društva, na spletni strani PD Nova Gorica in
Foto: Martin Ličen
Facebook-u.

Mladinski odsek
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Planinski vodniki odseka želimo otrokom in mladim približati gore ter jih naučiti varnega
gibanja v gorah. 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. Letos tako že 42.
leto nestrpno pričakujemo tisti teden v osrčju gora.
Na taboru so večeri v znamenju prebiranja skrite pošte. Tisti Aljažev stolp sredi tabornega prostora
sprejme marsikaj, nekateri planinci delijo tudi svoje pesmi.
Ko tabor razglasijo, se vsi razveselimo.
Tako veseli smo zelo, da sploh ne veste kako.
Zjutraj Anja nas zbudi, tako, da zvonec pozvoni.
Takrat se vsak razžalosti, saj radi bi spali mi.
Svoje nahrbtnike vzamemo in na turo se odpravimo.
Med turo malo mi težimo in takrat se vodniki razjezijo.
Ko s ture vrnemo se mi, nam kosilo zadiši,
saj lačni smo vsi.
Po kosilu se igramo ter skrito pošto pišemo.
Ko zvonec zazvoni, v zbor postavimo se vsi.
Potem so igre brez meja ali kaka druga igrica.
Po večerji družabni je večer
in zaradi skrite pošte kakšen mini prepir.
A po navadi se smejimo in se vsi veselimo.
Potem si zobe umijemo in v šotore odhitimo.
Potem potiho, včasih tud` na glas, klepetamo ves čas.
A čez nekaj časa vsi zaspimo in vodniki zasmrčijo.

Dolga kača na poti na Šijo (september 2016)
Foto: Anja Brus

(Anonimni pesnik s tabora Završnica 2016)
Na izletu na Kojnik (marec 2015)
Foto: Urška Pregelj

Kot vsako leto, tudi letos nudimo pester celoletni program aktivnosti za različne starostne
skupine. O vsakem izletu bodo podrobnejše informacije pred izletom na naši spletni strani,
socialnem omrežju Facebook, pri vodji izleta in odličnih mentoricah na šoli, ki pobirajo tudi
prijave. V dobri družbi se bomo skupaj odpravili v hribe. Kdaj in kam? Na naslednji strani si
preberite razpored. Pridružite se nam!

Mladinski odsek
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Izleti v letu 2017
mesec

datum

kam

za

vodja izleta

januar

14. januar 2017

V iskanju snega

OŠ

Andrej Colja

marec

11. marec 2017

Kokoška (670 m)

OŠ

Anja Brus

april

8. april 2017

Goli vrh - okolica Žirov (962 m)

OŠ

Anja Mavrič

maj

13. maj 2017

Golica (1836 m)

OŠ in dijake

Urška Modrijan

junij

10. junij 2017

Izlet s starši ob koncu šolskega leta na
Tonovcov grad (412 m)

OŠ in starše

Neža Mahorčič

julij

1. - 2. julij 2017

Dolomiti (IT)

dijake in
študente

Urška Modrijan in
Jože Sedevčič

julij

8. - 15. julij 2017

42. mladinski planinski tabor
Mojstrana - Mlačca

OŠ in dijake

Anja Mavrič

september

23. september
2017

Mala gora (1034 m)

OŠ

Tina Mavrič

oktober

14. oktober 2017

Kamniško sedlo (1864 m)

OŠ in dijake

Kristjan Baša

november

18. november 2017

Matajur (1650 m)

OŠ

Urška Pregelj

december

9. - 10. december
2017

Dvodnevno miklavževanje

OŠ in dijake

Jakob Čehovin in
Tadej Skok

Mladinski odsek
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opis
Na prvem izletu v novem letu bomo poiskali sneg, kjer bo le mogoče. Zadnje zimske radosti bomo najprej
poizkušali doživeti v okolici Javornika, če pa snega v novem letu ne bo, se bomo pa sprehodili po lažji poti.
Od mejnega prehoda z Italijo se bomo odpravili proti vrhu Kokoške. Od tu je lep razgled predvsem na južno
stran, ob lepem vremenu pa lahko vidimo kar tri države: Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Še vedno je mogoče videti
ostanke, ko je tu potekala meja med Italijo in Avstrijo. Spustili se bomo tudi na stran, kjer je lep pogled na morje
in tržaški zaliv.
Iz vasi Smrečje nad Vrhniko se bomo podali na Goli vrh. Hrib, ki se nahaja v Polhograjskem hribovju je znan po dobro ohranjenih ostankih Rupnikove linije, sistemu utrdb zgrajenih pred 2. svetovno vojno na meji med Kraljevino
Jugoslavijo in Italijo. Možen je ogled tudi dobro ohranjene podzemne slemenske utrdbe Goli vrh.
Golica je znana po rumenih cveticah, ki cvetijo ravno v tem času. Tudi sami se bomo sprehodili med travniki polnimi narcis, ki jih seveda ne trgajmo in s tem dopustimo, da jih bo še kdo občudoval. Golica je neporaščen vrh, ki
se nahaja severno od Jesenic. Z vrha, ki ima vpisno skrinjico je lep pogled na zahodne Karavanke in del Julijskih
Alp s Triglavom.
Za zaključek šolskega leta bomo povabili starše, da se nam pridružijo na izletu v naravo. Tokrat se bomo sprehodili po kobariški pokrajini, z vrha Toncovega gradu je razgled na Kobarid in mogočni Krn. Na tem mestu je sedaj
arheološko najdišče, kjer so se zadrževali predvsem staroselci, ki so tu našli zatočišče v času velikih preseljevanj
ljudstev po razpadu rimskega imperija.
V sodelovanju z vodniško-izletniškim odsekom bomo izpeljali dvodnevni izlet v italijanske Dolomite. Podrobnosti
bodo znane naknadno.
Poletni mladinski planinski tabor bo potekal v šotorih. En teden bomo živeli pod objemom gora, ki jih bomo
nekatera seveda tudi obiskali. Poleg tega pa bomo še tekmovali v različnih športih, ustvarjali, plesali, se učili o
planinstvu, opravili planinsko šolo in večere zaključili s tabornim ognjem in petjem ob kitari. Če želiš, da je poleg
tega še dobra družbe, se nam pridruži!
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.
Kamniška koča se nahaja le nekaj metrov pod Kamniškim sedlom, ki se nahaja med Brano in Planjavo. Koča, ki
je odprta v razširjeni poletni sezoni ima tudi zimsko sobo. Za lepši razgled se moramo povzpeti na tri minute
oddaljeno sedlo s katerega vidimo Logarsko dolino in v zatrepu le te slap Rinka s svojim Orlovim gnezdom. Lep
pa je pogled na Mrzlo goro, Brano in Planjavo.
Matajur je razgledna gora, ki se nahaja na meji med Slovenijo in Italijo. Z vrha je lep razgled na Kobariški oz.
Breginjski Stol za katerim levo od njega opazimo Karnijske Alpe in del zahodnih Julijcev, kjer kraljuje skupina
Kanina. Na vzhodno stran pa opazimo Krn in greben Krnčice za katerim opazimo vrh Triglava. Proti jugovzhodu
vidimo Golake, proti jugu pa Jadransko morje, kjer se lepo vidi pristanišče v Trstu. Na vrhu stoji manjša cerkev
(kapela) in v njeni bližini razgledna plošča z vpisno skrinjico.
Sv. Miklavža bomo tudi letos pričakali v eni izmed planinskih postojank. Na dvodnevnem izletu bomo spoznali
okolico in se povzpeli na bližnji hrib. Kje se bo letos skrival dobri mož, pa naj zaenkrat ostane še skrivnost.

Mladinski odsek
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Mentorice na šolah
Lidija Abramič in Vlasta Skok (OŠ Solkan)
Nataša Dakskobler (OŠ Šempas)
Andreja Levstik (OŠ Miren)
Mateja Pirc (OŠ Bilje)
Sonja Radikon Bratina (OŠ Fran Erjavec)
Klarisa Terčon (OŠ Kostanjevica)
Vanja Velišček (OŠ Šempeter,
podružnična šola Vrtojba in Vogrsko)
Aktivni člani odseka
Anja Brus – načelnica (041 875 268)
Kristjan Baša
Metka Baša
Aljaž Birsa
Neža Mahorčič
Anja Mavrič
Matej Mavrič
Tina Mavrič
Urška Modrijan
Urška Pregelj
Nika Horvat
Jakob Čehovin
Tadej Skok
Andrej Colja

Velika skupina na prvem septembrskem izletu na Šijo
Foto: Anja Brus

Pri koči na Blegošu (maj 2016)
Foto: Anja Brus

Spodbuda na poti proti Valvasorjevem domu
Foto: Urška Pregelj

Vodniško-izletniški odsek
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Vodniško izletniški odsek pri Planinskem društvu Nova Gorica šteje 16 članov.
Za leto 2017 smo pripravili kar obsežen program. Pri izvedbi pohodov bomo poskusili pripraviti
lažjo in težjo varianto, tako se bo lahko vključilo več ljudi in bodo s tem tudi manjši stroški. Delno
nam je uspelo, v nekaterih mesecih pa smo kljub temu pripravili bolj obširno izbiro, in to predvsem
v največji poletni planinski sezoni. Tako je tudi prav. Seveda smo v program poleg pohodov vključili
tudi turno kolesarjenje in turno smučanje. Vključene so zimske lahke ture in zimske zahtevne,
tradicionalni pohodi, srečanja s sosednjimi društvi, lahke in zahtevne ter zelo zahtevne ture. V načrtu
je 10-dnevni izlet v Albanijo in Črno Goro ter 7-dnevni v Francijo. Nekaj izletov je dvodnevnih.
Radi bi ustregli vsem starostnim kategorijam in privabili mlade. Manjkajo nam ne le mladi
udeleženci, temveč tudi mladi oz. novi planinski vodniki. Želimo in upamo, da se bo kdo izmed
pohodnikov odločil za ta korak.
Program vključuje tudi pohode planinskih skupin Trstelja in Šempasa ter pohod, ki ga organiziramo
s Turističnim društvom Banjšice. Planinski skupini Gostol in Mahle pa imata svoj progam pohodov,
ki se delno vključuje v našega. V program smo vključili nekatere tradicionalne pohode drugih
društev. Letos bo naše društvo organizator pohoda DRUŽNE PLANINSKE POTI. Tega pohoda se
udeležujejo tudi pohodniki naših sosednjih društev in iz zamejstva.
Obvestila o turah so objavljena:
-	v društveni brošurici KDAJ KAM, kjer so navedeni naslovi elektronskih pošt in telefonske številke
vodnikov
-	mesečno v brošurici KAM v Novi Gorici
-	mesečno na plakatih v oglasnih omaricah pred sedežem PD, na Cankarjevi ulici 12 v Novi Gorici,
na avtobusni postaji v Novi Gorici, pred marketom v Solkanu in pred papirnico v Šempetru
- sprotno in obširno so vse novosti objavljene na društveni spletni strani
- kratka obvestila so objavljena v časniku Primorske novice
- na Radiu Koper v planinskem vodniku
- v tovarni Mahle v Šempetru in Gostolu v Novi Gorici
- pri Frizerstvu Zvonka v Novi Gorici, Gradnikove brigade 51
- v trgovini IGLU ŠPORT v Solkanu, Trg Jožeta Srebrniča 4,
- prijave za izlete se zbira na sedežu društva ob uradnih urah
-	običajno so za ture napovedani sestanki z udeleženci na sedežu društva
Nekaj napotkov udeležencem:
- Udeleženec se mora pravočasno prijaviti in se udeležiti sestanka, če je ta napovedan.
- Upoštevati mora razpisane pogoje o opremi, saj je od tega odvisna varnost.
-	Udeleženec ne sme izsiljevati udeležbe, če vidi, da je prijavljenih že več oseb, kot jih vodnik
zmore prevzeti brez nevarnosti.
-	Udeleženec more biti psiho fizično
pripravljen za turo.
-	Udeležba na izletu zahteva
disciplino. Nihče ne sme zapustiti
skupino brez vednosti vodnika.
-	Za varno izvedbo izleta je poleg
vodnikovega znanja in sposobnosti v veliki meri potrebno tudi
sodelovanje udeležencev.
-	
Dvome in pripombe je potrebo
povedati odkrito in javno.
Pripravila: Lidija Vončina

Vodniško-izletniški odsek
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datum

JANUAR

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

7., 8. 1. 2017

NOČNI POHOD ŽELEZNIKI-RATITOVECDRAŽGOŠE

SIMON GORJUP

Z

8. 1. 2017

DRAŽGOŠE

JOŽE SEDEVČIČ,
JURE GREGORČIČ,
HEDVIKA LESICA

L/Z

15. 1. 2017

TOLMINSKI KUK

STANISLAV JABLANŠČEK,
JOŽE SEDEVČIČ

Z

FEBRUAR
12. 2. 2017

VALENTINOV POHOD

LIDIJA VONČINA, HEDVIKA
LESICA, TONI GLEŠČIČ

L/Z

19. 2. 2017

TRAVNIK

STANISLAV JABLANŠČEK,
JOŽE SEDEVČIČ

Z

26. 2. 2017

POLDANOVEC

ALDO ŠULIGOJ,
TONI GLEŠČIČ

L/Z

MAREC
12. 3. 2017

POHOD PO KRAŠKI GMAJNI

PS TRSTELJ,
Bojan Mermolja

L

10. 3. 2017

KARAVANKE

ALDO ŠULIGOJ,

Z

18., 19. 3. 2017

VIKEND NA KRNSKIH JEZERIH

IGOR KLEČ, TOMAŽ BARBIČ,
JOŽE SEDEVČIČ

ZIMSKA

APRIL
1., 2. 4. 2017

VIKEND TURNE SMUKE

IGOR KLEČ,
TOMAŽ BARBIČ,

TS

17. 4. 2017

VELIKONOČNI POHOD NA LAŠČEK

TONI GLEŠČIČ,
LIDIJA VONČINA

L

22., 23. 4. 2017

DVODNEVNO PLANINARJENJE V ZASAVJU
IN DOLENJSKI

DARKO BOŽIČ,
SIMON GORJUP

MAJ
14. 5. 2017

DRUŽNE PLANINSKE POTI

TONI GLEŠČIČ, ALDO
ŠULIGOJ, SIMON GORJUP

L

19. 5. 2017

ČRVOV VRH

NADA PISK

L

27. 5. 2017

PO GREBENU KARAVANK VOŠCA - JEREBIKOVEC

SIMON GORJUP

L

28. 5. 2017

OB SOČI DO MOSTA NA SOČI in po
Čepovanski dolini nazaj

STANISLAV JABLANŠČEK

MTB / Z

JUNIJ
10. 6. 2017

PO KARAVANKAH (Valvazor, Stol,
Begunjšica, Begunje)

TONI GLEŠČIČ, LIDIJA
VONČINA

Z

16. - 25. 6. 2017

ČUDOVITA ROMUNIJA

DARKO BOŽIČ, SIMON
GORJUP

L/Z

Vodniško-izletniški odsek
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JULIJ
1., 2. 7. 2017

DOLOMITI

URŠKA MODRIJAN, JOŽE
SEDEVČIČ, OSKAR BIRSA

L/Z

22. - 29.7.2017

KORZIKA

IGOR KLEČ, TOMAŽ BARBIČ,
JOŽE SEDEVČIČ

L/Z

AVGUST
12., 13.8.2017

ŠPIK

TONI GLEŠČIČ,
LIDIJA VONČINA

Z

19. 8. 2017

VELIKI BABANSKI SKEDENJ ( KANIN)

JURE GREGORČIČ,
SIMON GORJUP

Z

26., 27. 8. 2017

GOLTE -SLEME- URŠLJA GORA

OSKAR BIRSA, HEDVIKA
LESICA

L

SEPTEMBER
2. 9. 2017

PO NAŠIH GRAPAH

ALDO ŠULIGOJ,
SIMON GORJUP,

L/Z

10. 9. 2017

BAZOVIŠKI POHOD

JOŽE SEDEVČIČ, RAJKO
SLOKAR, JURE GREGORČIČ

L

9. 9. 2017

OB VIPAVI DO VIPAVE in ob Branici nazaj

STANISLAV JABLANŠČEK

MTB / L

16. 9. 2017

SLOVENIJA PLANINARI - ČRNA PRST

DARKO BOŽIČ

L

OKTOBER
1. 10. 2017

HRIBI OKROG IDRIJE

NADA PISK,
JURE GREGORČIČ

L

14. 10. 2017

V NEZNANO

LIDIJA VONČINA,
TONI GLEŠČIČ

L

22. 10. 2017

MIHAJLOV POHOD

RAJKO SLOKAR, TONI
GLEŠČIČ, JOŽE SEDEVČIČ

L/Z

NOVEMBER
5. 11. 2017

VITOVSKA KROŽNA POT

PS ŠEMPAS, SLAVKA
MUROVEC

L

11. 11. 2017

POHOD SPOMINA NA KRNSKA JEZERA

TONI GLEŠČIČ, JURE
GREGORČIČ

L/Z

19. 11. 2017

GROSUPELJSKI SLAPOVI

OSKAR BIRSA, HEDVIKA
LESICA

L/Z

DECEMBER
10. 12. 2017

POHOD V SPOMIN NA DR. ANLOVICA

ALDO ŠULIGOJ,

L/Z

17. 12. 2017

JAVORNIK

ALDO ŠULIGOJ

L/Z

Legenda zahtevnosti:

L
L/Z
Z
ZZ
TK
TS

- lahka tura
- lahka oz. težja tura odvisno od vremenskih razmer
- zahtevna tura
- zelo zahtevna tura
- turno kolesarska
- turno smučarska
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Vodniško-izletniški odsek

ČLANI ODSEKA
		
1. Tomaž Barbič
2. Oskar Birsa
3. Darko Božič
4. Toni Gleščič
5. Simon Gorjup
6. Jure Gregorčič
7. Stanislav Jablanšček
8. Igor Kleč
9. Hedvika Lesica
10. Metod Ličen
11. Jože Sedevčič
12. Rajko Slokar
13. Aldo Šuligoj
14. Lidija Vončina
15. Nada Pisk
16. Iris Gorkič

telefon
040 834 041
041 656 626
051 814 912
041 460 101
031 344 967
040 607 386
031 883 169
031 629 199
031 478 679
041 386 136
041 345 411
031 390 382
041 352 676
041 570 526
051 392 944
041 286 384

elektronski naslov
tomaz.barbic@gmail.com
oskar@re-bo.si
darkobozic1707@gmail.com
glescica@gmail.com
simoninri@gmail.com
kajpatigledas@gmail.com
stanislav.jablanscek@quest.arnes.si
igorklec@gmail.com
hedvika.lesica@gmail.com
metod.licen@gmail.com
joze.sedevcic@gmail.com
rajko_slokar@t-2.net
/
lidija.voncina@gmail.com
/
iris.gorkic@gmail.com

Izlet v neznano
Foto: Lidija Vončina

Na vrhu Poy de Sansy, Francija
Foto: Mirko Bijuklič

Vrhovi Črne gore in Albanije - Bobotov kuk 2522 m

Hafner
Foto: Oskar Birsa

Varstvo gorske narave
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ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
Za nami je prvo leto aktivnega delovanja odseka VGN. Člani odseka smo skozi celo leto izvajali
aktivnosti s ciljem varovanja gorske narave. S svojim delovanje želimo zmanjšati negativni vpliv
na živi in neživi svet gora.
Izvedli smo naravovarstveni tabor za osnovnošolce na Kambreškem, katerega imamo namen v
letu 2017 ponoviti. Otroci so z navdušenjem spoznavali svet okoli reke Idrije. K sodelovanju smo
povabili strokovnjake s področja živalstva in rastlinstva ter z njimi izvedli delavnice za otroke.
Pripravili smo sokolarski dan, opazovanje zvezd, opazovanje nočnih in dnevnih metuljev.
V prihajajočem letu se bo našla še kakšna zanimiva tema in z veseljem bomo sprejeli nove
predloge. Potrudili se bomo, da bo čistilna akcija Kekec- Škabrijel postala tradicionalna in že
sedaj vabimo k čim večji udeležbi. Vse ljubitelje gora, ki želijo, da bo za naše zanamce ostala čim
manj onesnažena narava vabimo, da se nam pridružijo.
Aktivnosti Odseka za varstvo gorske narave v letu 2017
- predavanje s področja varovanja gorske narave (januar/februar)
- čistilna akcija Kekec – Škabrijel (marec/april)
- naravovarstvene ure v OŠ pomlad
- naravovarstvene ure v OŠ jesen
- naravovarstveni tabor za osnovnošolce Mojstrana – Mlačca (2. – 7. 7. 2017)
-	sodelovanje z mladinskim odsekom na izletih ter taboru s temami s področja varstva
gorske narave
- sodelovanje z ostalimi odseki na društvu
- izvedba naravovarstvenih delavnic (ptice, zvezde, metulji, rastline, plazilci…)
- predstavitev varstva gorske narave v okviru kakega dogodka v Novi Gorici

Aktivni člani odseka

Naravovarstveni tabor Kambreško 2016
Foto: Tjaša Lisjak

Franka Zega – načelnica (040 816 559)
Borut Bric
Andrej Marušič
Tjaša Mirt
Rok Mirt
Miro Strosar
Urška Modrijan
Anja Brus
Čistilna akcija na Kekcu
Foto: Andrej Marušič

Čisitlna akcija na Kekcu
Foto: Andrej Marušič

Ostali odseki
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Markacijski odsek skrbi za označevanje, vzdrževanje in urejanje obstoječih
planinskih poti. V sodelovanju s planinskimi skupinami popravlja in zaznamuje
okoli 110 km planinskih poti. 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, katerega organizira Planinska zveza Slovenije.
Načelnik: Franko Peršič (031 426 061)
Ostali člani: Anton Harej, Miran Bremec, David Birsa, Albert Furlan, Marjan Vidmar.
Gospodarski odsek skrbi za upravljanje in vzdrževanje planinskih koč, ki so v lasti
društva.
Načelnik: Rajko Gravnar (041 652 872)
Ostali člani: Celestin Fabijan, Cvetko Dominko, Zoran Breščak, Igor Breščak, Dušan
Bitežnik, Marijan Vodopivec, Ferdinand Golob, Miran Černe.
Foto Marjan Vidmar

Delovne akcije markacistov
Foto: Marjan Vidmar

Dobava blaga na Gomiščkovo zavetišče
Foto: Branko Rutar

Planinske skupine
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Zelo pomembno vlogo imajo v društvu tudi planinske skupine oziroma sekcije. S svojimi lastnimi izleti in organiziranjem tradicionalnih pohodov dopolnjujejo planinsko
izletniško dejavnost društva. Velik pomen imajo zaradi širjenja članstva in druženja
članov v okoliških krajih izven centra Nove Gorice in v podjetjih.
Za več informacij o njihovih programih in priključitvi se obrnite na:
•
•
•
•

Marjetko Rogelja za planinsko skupino Gostol – tel.: 041 248 108
Slavko Murovec za planinsko skupino Šempas – tel.: 041 774 249
Silvano Pelicon za planinsko sekcijo ŠD MAHLE Letrika – tel.: 040 348 577
Bojana Mermoljo za planinsko skupino Trstelj – tel.: 041 507 755

Mte. Passsubio
Foto: Silvana Pelicon

Ciprnik, Vitranc, Mojčin dom
Foto: Silvana Pelicon

Planinska skupina Šempas
Foto: Slavka Murovec

NAŠE PLANINSKE POSTOJANKE
Dom dr. Klementa Juga v Lepeni (700 m)
Odprt od 1. 6. do 30. 9.
Izhodišče za: Krnska jezera, Krn itd.
Telefon: 05 99 69 504
Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385 m)
Odprt od 1. 6. do 30. 9.
Izhodišče za: Veliko Babo, Krn, Komno,
Triglavska jezera itd.
Telefon: 051 328 928
Gomiščkovo zavetišče na Krnu (2182 m)
Odprt od 1. 6. do 30. 9.
Dostopi:	iz planine Kuhinja, Drežnice,
Krnskih jezer, Komne itd.
Telefon: 05 99 74 524
Stjenkova koča na Trstelju (610 m)
Odprta po urniku najemnika.
Dostopi: iz Lipe, Dornberka, Renč itd.
Telefon: 041 624 068 (Boštjan Božič).

Planinski dom Kekec (310 m)
Deluje kot gostilna v najemu.
Odprt 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, zanj Branko Rutar
Tekst in priprava: Amadeja Komprej, Branko Rutar, Anja Brus, Mitja Filipič, Slava Katerina Murovec, Lidija Vončina, Franka Zega.
Grafična realizacija, tisk in vezava: Grafika Soča d.d., Nova Gorica, 2016
Slika na naslovnici: Gomiščkovo zavetišče na Krnu, foto: Branko Rutar

