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   Spoštovane članice in člani!

Radi bi vas seznanili z nekaterimi dogodki, ki so nas lani na gospodarskem področju  
najbolj okupirali. Če smo leto 2009 posvetili šestdeseti obletnici ustanovitve društva, 
pa smo letošnje leto oziroma sezono namenili obnovi Planinskega doma pri Krnskih 
jezerih in  prepotrebni obnovi jedilnice in skupnih ležišč v Gomiščkovem zavetišču na 
Krnu, kjer smo uredili tudi vodni zbiralnik in s tem, upajmo, dokončno rešili problem 
vode na Krnu. 

Za nadaljevanje obnove v Gomiščkovem zavetišču (kuhinja je bila obnovljena leta 
2004) se je društvo odločilo potem, ko so mu bila na podlagi  razpisa Ministrstva 
za gospodarstvo z dne 19. 3. 2010 odobrena sredstva za obnovo prostorov za 
nastanitev in namestitvene opreme v objektih planinskega doma pri Krnskih 
jezerih. Gre za nepovratna sredstva za obnovo in posodobitev planinskih domov, 
ki jih zagotavljata Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija. 
Društvu so bila odobrena sredstva v višini 65 % oz. 52.000 evrov, preostalih 
35 % sredstev je moralo zagotoviti društvo samo. Prav tako smo morali zagotavljati 
prevoz in pomoč pri dostavi gradbenega materiala do doma in pri odvozu stare 
salonitne kritine in drugih odpadkov s tovorno žičnico  v dolino.

Po petindvajsetih letih je Planinski dom pri Krnskih jezerih pokrit z novo, zelo 
kvalitetno in gorskim razmeram primerno kritino avstrijskega dobavitelja, za katero 
zagotavlja 40-letno garancijo. Upajmo, da so s to preobleko prekinjene večletne 
stalne poškodbe na strehi, zamakanje v notranjost objektov in z delno zamenjavo 
dotrajanih ležišč z novimi ležišči tudi izboljšana  kvaliteta  nočitev.

Veliko bolj zahtevna je bila obnova Gomiščkovega zavetišča na Krnu. Zlasti zaradi 
dostave materiala in veliko več dela, ki smo ga morali opraviti v lastni režiji oziroma 
s prostovoljnim delom.  Tako pri rušilnih in tudi zaključnih delih oziroma kakor 
pri  helikopterskem prevozu materiala in drugih delih. Obnovitvena dela in žal 

tudi oskrba zavetišča so bila v sezoni prekinjena 
zaradi pomanjkanja vode, kasneje pa so se prav 
zaradi padavin razpotegnila prek cele sezone. 
Poleg oskrbnika, ki se je maksimalno trudil za 
koordinirano izvajanje del in tudi sam opravil 
veliko dela, je pri obnovi sodelovalo še veliko 
članov društva in ljubiteljev Krna. Vsem se  iskreno 
zahvaljujemo.

Nova ležišča na Krnu
Foto: Lidija Vončina 
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Spoštovane članice in člani, vabimo vas, da obe postojanki obiščete in se prepričate 
o opravljenem delu. Seveda pa ste vabljeni tudi v ostale naše postojanke v Lepeni, 
na Trstelju in Kekcu kakor tudi, da se udeležite vseh naših drugih društvenih akcij in 
izletov, ki vam jih v nadaljevanju predstavljamo.

Želimo vam varen korak in čim več lepih trenutkov in doživetij v gorah!

    PREDAVANJA V LETU 2011

V zimskem času  pripravljamo dve zanimivi  predavanji: v drugi polovici januarja 
bodo predstavljena prostranstva Aljaske (Petra Draškovič), februarja pa  bodo člani  
našega alpinističnega odseka  prikazali  odpravo v  Pakistan.
Podrobnejše informacije bodo objavljene pravočasno na običajnih oglasnih mestih 
društva.

Članarina za leto 2011

Člani A - člani z največ ugodnostmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50 €

Člani B - odrasli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20€

Člani B1 - starejši nad 65 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 €

Člani S+Š - srednješolci, študentje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 €

Člani O - osnovnošolski otroci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 €

Člani P - predšolski otroci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 €

Podrobnejše predstavitve ugodnosti posameznih kategorij članstva najdete na 
sedežu društva ali na domači spletni strani www.planinsko-drustvo-ng.si.

V letu 2011 nadaljujemo akcijo zbiranja prostovoljnih prispevkov za izgradnjo 
planinskega muzeja v Mojstrani – 1 €  letno na člana.
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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 v  odseku 5 aktivnih alpinističnih inštruktorjev, 10 alpinistov ter 15 alpinističnih 
pripravnikov, vsi registrirani pri PZS. V odseku ljubiteljsko deluje še 10 članov društva. 

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 Do-
lomite. Če vremenske razmere tega ne dopuščajo, plezamo v okoliških plezališčih. 
Najbližja plezališča so: izvir Lijaka, Dolga Njiva, Doberdob, Vipavska Bela. Največkrat 
pa plezamo v Ospu in Črnem Kalu, ki sta tudi  med največjimi slovenskimi plezališči. 
V zimskem času plezamo kombinirane in ledno snežne smeri v domačih in tujih 
gorah ter ledne slapove. Mladi perspektivni alpinisti se udeležujejo alpinističnega 
tabora v Chamonix-u, ki ga organizira PZS. Vsako leto organiziramo alpinistično 
odpravo v tuja gorstva. V letu 2010 so trije člani obiskali gore Pakistana.
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. Treninge na umetnih stenah izvajamo v zimskem času med 
tednom v večernih urah. Veliko novih idej za opravljanje novih in pozabljenih 
vzponov v primorskih stenah nudi spletna stran primorskestene.com, katere avtor 
je Peter Podgornik. 
V odseku se vse bolj razvijajo tudi druge zvrsti »ekstremnih« aktivnosti v gorah, 
predvsem jadralno padalstvo in gorski tek, o katerih bomo lahko z nekaj sreče več 
pisali v prihodnjem letu.

V letu 2011 bomo nadaljevali s predavanji in s praktičnimi vajami v alpinistični 
šoli. Glavna dejavnost odseka je in ostaja plezanje v gorah v vseh letnih časih. S 
tem namenom bomo organizirali nekaj plezalno alpinističnih taborov v Dolomitih 

in Julijskih Alpah ter tudi vsakoletni spominski tabor v 
Lepeni. V času prvomajskih praznikov se bomo odpravili 
v Paklenico, priljubljeno plezališče ob Jadranu. Konec 
oktobra bomo izpeljali tekmo v športnem plezanju na 
Dolgi njivi in v plezališču Drnulk. Njen glavni namen je 
predvsem druženje z alpinističnimi odseki iz sosednjih 
društev. V novembru bomo organizirali zdaj že tradi-
cionalni gorski tek na Krnska jezera. V zimskem času pa 
bomo izpeljali tekmo v športnem plezanju na društveni 
plezalni steni. 

Vsi ljubitelji gora, strmih sten, plezanja, adrenalina se 
nam lahko pridružite v našem odseku. Dobite nas vsak 
četrtek zvečer po 20. uri v prostorih planinskega društva.

Pakistan
Foto: Jernej Arčon
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Pozdravljene mlade planinke in planinci! 

V vseh letnih časih ponujajo gore v povezavi s planinstvom veliko lepih in 
nepozabnih doživetji in izzivov. Narava in gore se skozi leto spreminjajo v vsej 
svoji lepoti. Mi smo tisti, ki se moramo odločiti, ali bomo te lepote izkoristili ali ne. 
Kot vsako leto smo tudi letos vodniki mladinskega odseka pripravili za vas pester 
celoletni program aktivnosti. Potrudili smo se in za vas našli nekaj hribčkov in gora, 
ki jih morda še niste obiskali. V program smo tako vključili nekaj zimskih izletov 
in srečanj planincev, dvodnevni izlet, izlet s starši, nekaj izletov v visokogorje … 
Skratka, za vsakega od vas se bo kaj našlo.

Preden si ogledate program, dovolite, da se vam predstavimo, predvsem tistim, ki 
nas mogoče ne poznate. Mladinski odsek deluje v okviru planinskega društva že več 
kot 30 let. V vsem tem času je bil cilj odseka, ponuditi mladim aktivno preživljanje 
prostega časa v naravi s sovrstniki in mladim približati gore ter jih naučiti varnega 
gibanja v gorah. Naša dejavnost je namenjena vsem mladim: malčkom v vrtcih in 
osnovnošolcem, dijakom in študentom.

Odsek sestavljamo mladi, na tečajih in izpopolnjevanjih PZS usposobljeni planinski 
vodniki, ki se s to dejavnostjo ukvarjamo prostovoljno. Glavni dejavnosti odseka sta 
organizacija mesečnih planinskih izletov, ki so prilagojeni različnim starostnim 
skupinam, in mladinskega planinskega tabora (letos gremo v Završnico). Na 
željo vrtcev in šol pomagamo pri vodenju aktivnosti, povezanih s planinstvom. Pri 
izvajanju naših dejavnosti so nam v veliko pomoč mentorice in mentor na osnovnih 
šolah (seznam le-teh je v nadaljevanju).

Ena od poglavitnih nalog odseka je tudi izobraževanje mladih na področju varne 
hoje v gore. V sodelovanju z vrtci in osnovnimi šolami izvajamo akcijo Ciciban 
planinec, ki je namenjena najmlajšim in akcijo Mladi planinec, ki je namenjena vsem 
osnovnošolcem. V okviru poletnih taborov izvajamo planinsko šolo, s katero mladi 
pridobijo osnovna znanja, ki jih potrebujejo za varno gibanje v gorah. 

Če rad-a aktivno preživljaš svoj prosti čas v vseh 
letnih časih, se rad-a družiš z vrstniki, imaš rad-a 
naravo in športne aktivnosti, rad-a spoznavaš 
nove kraje, hribčke, gore, potem se nam pridruži 
na naših mesečnih izletih in v planinskem 
taboru. Imel-a boš priložnost spoznavati lepote 
planinstva v dobri družbi. Lepo vabljeni, da se 
nam pridružite. Ne spreglejte datumov izletov! 
Se vidimo!

Na poti na Šmohor
Foto: Matej Mavrič
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Na vrhu Ratitovca
Foto: Matej Mavrič

Mesec Datum Kam? Komu? Vodja izleta

januar 22.1.2011 Tradiconalni zimski izlet na Lokve OŠ Jurij Ličen

februar 12.2.2011 Matajur (1.641m)
višje 

razrede 
OŠ in več

Urška 
Modrijan

marec 12.3.2011 Po slovenski Istri OŠ Tadej Baša

april 16.4.2011 Lašček (1.071m) OŠ Matej Mavrič

maj

8.5.2011 Družne planinske poti OŠ Matej Mavrič

21.5.2011 Krasji vrh (1.773m)
višje 

razrede 
OŠ in več

Tina 
Vodopivec

junij 4.6.2011
Zaključni izlet – Cerkno in Partizanska 

bolnica Franja
OŠ in 
starši

Urška 
Modrijan

julij
16.7. do 

23.7.2011
Planinski tabor Završnica OŠ naknadno

september 17.9.2011 Dom na Čavnu (1.242m) in Kucelj (1.237m) OŠ
Tina 

Vodopivec

oktober naknadno Jesensko srečanje POMO Posočja OŠ Erik Ličen

november 12.11.2011 Slavnik (1.028m) OŠ Tadej Baša

december
10.12. do 

11.12.2011
Dvodnevno Miklavževanje OŠ

Matej Mavrič 
in Anja Brus

Izleti v letu 2011
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Sankanje na Lokvah

0pis

Odpravili se bomo na pohod v zasneženo zimsko pokrajino v bližini vasi Lokve. Poleg sprehoda se bomo na 
snegu odlično zabavali, se kepali in sankali. Čaka pa nas tudi presenečenje!

Na goro, po kateri poteka meja med Slovenijo in Italijo, se bomo povzpeli z italijanske strani. S hojo bomo pričeli 
pri koči Pelizzo, kamor se bomo tudi vrnili. Izlet bomo nadaljevali z ogledom najstarejšega svetišča Friulije, Stara 
Gora (it. Castelmonte), katerega začetki segajo v 5. stoletje našega štetja. 

Podali se bomo na pot po marsikomu manj znanih predelih primorske pokrajine. Začeli bomo v dolini Dragonje, 
reke, ki jo povezujemo predvsem z mejo s sosednjo Hrvaško. Po tej samotni, a razgibani dolini se bomo podali 
proti gričevju, ki je posejano z oljčniki in vinogradi. Ogledali si bomo slikoviti Supotski slap, na krožni poti proti 
izhodišču pa bomo obiskali še vasi Škrline, Koštabona, Pomjan in Župančiči.

Meseca aprila se bomo iz Lokovca povzpeli na Lašček. Slednji velja s svojimi 1.071m za najvišji vrh Banjške 
planote. Od tu se nam ponuja lep razgled na Julijske Alpe s Triglavom, na Furlanijo in Julijsko krajino, na 
Šentviško in Trnovsko planoto, na jugu pa uzremo Tržaški zaliv, kjer bomo ob lepem vremenu opazili celo ladje.

Udeležili se bomo tradicionalnega srečanja sosednjih planinskih društev, ki ga bo letos organizirala CAI Gorica.

Iz Drežniških Raven se bomo mimo planine Zaprikaj napotili proti Krasjemu vrhu (1.773m). Pot se bo ves čas 
zložno vzpenjala sprva skozi gozd nato čez manj poraščena pobočja. Peljala nas bo mimo snežne jame in 
razvalin iz 1. sv. vojne. Na vrhu bomo imeli lep razgled na Bovško kotlino in okoliške vrhove.

Na zadnji izlet v šolskem letu bomo povabili tudi starše. Najprej se bomo sprehodili po Cerknem in okolici 
ter si ogledali zanimivosti. Dan pa bomo zaključili z obiskom bolnice Franja, ki je nastala in delovala v času 2. 
svetovne vojne.

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 planinske 
šole ... Če bi rad-a preživel-a aktivne počitnice v dobri družbi, si lepo vabljen-a, da se nam pridružiš!

S Predmeje bomo šli do doma na Čavnu (koča A. Bavčerja) in od tam se bomo povzpeli na najbolj razgleden vrh 
Čavna Kucelj (1.237m), s katerega je prelep razgled na celotno Vipavsko dolino. S tem nezahtevnim in prijetnim 
izletom bomo začeli novo šolsko leto.

Mesec oktober je tradicionalno namenjen srečanju društev iz Posočja. Izlet je nezahteven in namenjen otrokom 
vseh starosti. Podrobnosti o izletu bodo objavljene naknadno.

Slavnik je najvišji vrh Slavniškega grebena, zadnjega grebena pred Kraškim robom, ki se spušča proti slovenski 
Istri. Z njegovega vrha lahko v lepem vremenu uživamo čudovit razgled na Piranski in Tržaški zaliv, vidni pa so 
tudi Dolomiti v Italiji ter Julijske Alpe z mogočnim Triglavom. Proti vrhu se bomo tokrat podali po grebenski 
poti iz Hrpelj.

Sv. Miklavž obdaruje tudi po planinskih postojankah. Šli bomo na dvodnevni izlet in ga skupaj pričakali v eni od 
koč. Lokacija pohoda naj zaenkrat ostane še skrivnost.
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Mentor in mentorice OŠ:
Milena Trbižan Šatej  Miren
Alenka Sedej   Šempeter, Vrtojba
Nevenka Bremec  Šempas
Nataša Daksobler Pahor Šempas
Klarisa Terčon   Kostanjevica
Vlasta Skok   Solkan
Lidija Abramič   Solkan
Erika Orel   Bilje
Aljoša Bratina   Dornberk
Edes Arčon Vodopivec  Branik

Aktivni člani odseka (vodniki in pomočniki)
Matej Mavrič (načelnik) mobi: 051 310 963 e-mail: matej.mavric@gmail.com
Urška Modrijan
Tina Vodopivec
Tadej Baša
Erik Ličen
Jurij Ličen
Neža Mahorčič
Aktivni člani: Monika Korenč, Anja Brus, Andrej Lisjak, Filip Vidmar, Anja Mavrič

Na poti na Ratitovec
Foto: Matej Mavrič
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Za leto 2011 smo v vodniško izletniškem odseku pripravili nekaj manj izletov kot 
prejšnja leta, ker hočemo, da bodo bolj kakovostno in strokovno naravnani. Pri 
načrtovanju programa smo upoštevali strokovno usposobljenost vodnikov, njihov 
razpoložljivi čas, vaše želje in že uveljavljeno tradicijo. Pripravili smo program izletov 
po lahkih, zahtevnih in zelo zahtevnih poteh tako v letnem kot v zimskem času.
V začetku marca bomo organizirali šolo varne hoje v zimskih razmerah in šolo turnega 
smučanja. Novost v programu bo tudi kolesarjenje in planinarjenje okrog Gardskega 
jezera. Za vse tiste ljubitelje »tedenskih izletov« pa bomo tokrat pripravili »potepanje« 
v Srbijo.
Upamo, da bo vsak od vas našel nekaj zase primernih izletov in z veseljem pričakujemo 
vašo udeležbo.

Podrobnejše informacije o izletih, pohodih (z natančnejšim opisom poti in 
ostalimi zahtevanimi pogoji za udeležbo) so za naslednji mesec praviloma 
objavljene po dvajsetem v tekočem mesecu – na spletnih straneh društva, 
na naših oglasnih tablah (v Novi Gorici pred društveno pisarno, na avtobusni 
postaji, v Cankarjevi ulici nasproti Mercatorja, v Solkanu pred marketom, v 
Šempetru pred papirnico, v prostorih tovarne Iskra), v medijih (časnik Primorske 
novice, radio Koper, radio Robin, rubrika napoved dogodkov na TV Primorka).

Za dodatne informacije o posameznem izletu pokličite v društveno pisarno ali 
vodnika, ki izlet organizira. Telefonske številke oziroma elektronski naslovi vodnikov 
so podani v nadaljevanju. Prijave za izlete, za katere organiziramo avtobusni prevoz, 
zbiramo v društveni pisarni, običajno mesec dni pred izletom. Plačilo akontacije do 
sestanka z udeleženci je pogoj za udeležbo na izletu.
Obvezni sestanki z udeleženci so praviloma ob četrtkih ali torkih (za avtobusne izlete) 
pred izletom. Udeleženec naj (najkasneje) na sestanku sam ali skupaj z organizatorjem 
ture presodi, če je tura zanj primerna (kondicijska in tehnična zahtevnost). Udeleženec 
je dolžan upoštevati vodnikova navodila. Če udeleženec nima zahtevane osnovne in 
druge potrebne opreme, organizator izleta – vodnik udeleženca ne sprejme na izlet.
Na sestanku vas bo vodnik še natančneje seznanil s potekom izleta ter višino 
prispevka za pokrivanje stroškov izleta, ki je za nečlane planinskih društev višji in z 
vsemi drugimi informacijami, ki so bistvene za uspešno izvedbo izleta. V primeru 
neprimernih vremenskih razmer ali drugih okoliščin, ki lahko bistveno vplivajo na 
varnost ali potek ture, si pridržujemo pravico izvedbe rezervnega programa (cilja), 
spremembe datuma izleta ali odpovedi.
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 JANUAR VODNIK/CA ZAHTEVNOST

8.1.2011 Železniki - Ratitovec - Dražgoše                                                  
nočni pohod v sodelovanju s PD Tolmin

Simon 
Gorjup

ZZ

9.1.2011
Po stezah partizanske Jelovice 

(Soteska - Dražgoše)
Rajko Slokar L/Z

15.1.2011 Lašček
Lidija 

Vončina
L/Z

16.1.2011 Pod Višem - Forcella del Vallone                                              
skupaj s PDPT PS Nova Gorica

Stanislav 
Jablanšček

ZZ

30.1.2011
Kriška gora - Tolsti vrh                                                                 

skupaj s PD Tolmin
Simon 
Gorjup

Z

 FEBRUAR   

13.2.2011 Krn - Batognica
Stanislav 

Jablanšček
ZZ

13.2.2011 Glinščica

Jože 
Sedevčič 

Urška 
Modrijan

L

20.2.2011 Kucelj - Čaven
Hedvika 

Lesica
L

27.2.2011 Poldanovec Aldo Šuligoj L/Z

 MAREC   

4. do 
6.3.2011

Šola varne hoje in turno smučanje 
(Krnska jezera)

Igor Kleč        
Tomaž Barbič 

 

13.3.2011
Pohod po Kraški gmajni

13. tradicionalni pohod, pot primerna za vsakogar, 
prevoz z osebnimi vozili, družabno srečanje

Bojan 
Mermolja 
(041 507 

755)

L

27.3.2011
Po Bričevi poti: Trstelj - Fajtov hrib                                             

tradicionalni pohod v organizaciji Planinske skupine 
Dornberk, pohod primeren za vsakogar

Anton Harej         
(05 30 18 

741)
L

 APRIL   

3.4.2011 Kraški rob                                                                                      
(Hrastovlje - Zanigrad - Zazid - Jampršnik - Zjad - Podpeč)

Oskar Birsa L

17.4.2011 Po jarkih in rovih iz 1. svetovne vojne Rajko Slokar L
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 MAJ   

8.5.2011 Družne planinske poti
v sodelovanju s SDP Gorica, PD Brda, PD Kanal in CAI Gorica 

Lidija 
Vončina

L

14.5.2011 100 km kolesarjenja v obliki osmice                                             
Palmanova - Latisana 

Stanislav 
Jablanšček

 

22.5.2011 Strane - Suhi vrh - Pleša - Razdrto Rajko Slokar L

29.5.2011
Trupejevo poldne in Maloško 

poldne - Kresišče

Simon 
Gorjup                 

Metod Ličen
L

 JUNIJ   

5.6.2011 Montaž (via Amalia) Denis Turk ZZ

11. do 
18.6.2011 Potepanje po Srbiji 

Darko Božič
Denis Turk

L

12.6.2011 Srečanje treh dežel Nada Pisk L

18.6.2011 75 km kolesarjenja ob Tagliamentu                                              
Gemona del Friuli 

Stanislav 
Jablanšček

 

19.6.2011 Zajavor - Muzci Metod Ličen L

 JULIJ   

9. do 
12.7.2011

Turno kolesarjenje in planinarjenje 
pri Gardskem jezeru

Stanislav 
Jablanšček

 

24.7.2011 Kolovrat Rajko Slokar L

29. do 
31.7.2011

Iz Logarske doline na Jezersko
v sodelovanju s PD Tolmin

Simon 
Gorjup

ZZ

 AVGUST   

7.8.2011 Predmeja - Golaki - Mala Lazna Rajko Slokar L

21. do 
22.8.2011 Kro'čka - Mrzla Gora

Simon 
Gorjup

ZZ

27. do 
28.8.2011

Dolomiti, vrhovi nad Cortino d’Ampezzo                                                     
v sodelovanju s PD Tolmin

Jože 
Sedevčič

ZZ
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 SEPTEMBER   

11.9.2011 Pohod v spomin na Bazoviške žrtve Rajko Slokar L

18.9.2011 Izlet presenečenja
Simon 
Gorjup

L

 OKTOBER   

2.10.2011 Kraljevska špica (Monte Re) Metod Ličen L

9.10.2011 Pohod po Banjšicah (Sedevčičeva pot)                                     
TD Banjšice v sodelovanju s PD Nova Gorica

Jože 
Sedevčič

L

23.10.2011 V neznano
Lidija 

Vončina
L

 NOVEMBER   

6.11.2011
Vitovska krožna pot                                                             

tradicionalni 15. pohod, pot primerna za vsakogar, po 
pohodu družabno srečanje (Planinska skupina Šempas)

Slavka 
Murovec

(041 774 249)
L

12.11.2011
Pohod spomina - Krn (1918-2011)                                         

težavnost poti na Krnska jezera odvisna od vremenskih 
razmer, predviden avtobusni prevoz

Rajko Slokar L/Z

20.11.2011 Po Brkinih   
od Šembij čez Šilen tabor do Pivke

Oskar Birsa L

 DECEMBER   

3.12.2011 Miklavžev izlet                                                                              
lahka pot primerna za vsakogar

Hedvika 
Lesica                   

Darko Božič
L

18.12.2011
Javornik (1240m)

 tradicionalni zimski pohod, težavnost odvisna od 
vremenskih razmer

Aldo Šuligoj L/Z

     VODNIKI V ODSEKU…

Vodniški odsek je bil ustanovljen leta 1991 z namenom, da približamo gore vsem, 
ki bi jih radi spoznali na varen in prijeten način. Namenjen je najširšemu krogu 
ljubiteljev gora in skrbi za najosnovnejšo društveno dejavnost – pohodništvo. 
Poleg pohodništva odsek ponuja tudi gorsko kolesarjenje in turno smučanje. 
Skrbimo pa tudi za vzgojo in izobraževanje in sicer z raznimi akcijami kot so dnevi 
varne hoje v kopnih in zimskih razmerah. 

Trenutno je v odseku aktivnih 17 prostovoljnih planinskih vodnikov, ena častna 
članica ter predstavnica za stike z javnostjo. Sestajamo se vsak prvi torek v mesecu 
v društvenih prostorih, kjer usklajujemo vodniške in družabne zadeve.
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Vodniki smo usposobljeni za vodenje različnih oblik planinske dejavnosti. 
Kategorije vodenja so naslednje:

- A kategorija (lahke kopne poti)
- B kategorija (zahtevne kopne ture)
- C kategorija (zelo zahtevne kopne ture)
- D kategorija (lahke snežne ture)
- G kategorija ( lahki turni smuki)
- E  kategorija (zahtevne snežne ture)
- H kategorija (zahtevni turni smuki)
- TKV (turno kolesarski vodnik)

Ime in priimek GSM Kategorija Elektronski naslov
1 Tomaž Barbič 040 834 041 A,B,D,G, TKV tomaz.barbic@gmail.com
2 Igor Kleč 031 629 199 A,B,D,G igorklec@gmail.com
3 Stanislav Jablanšček 031 883 169 A,B,D, TKV stanislav.jablanscek@quest.arnes.si
4 Simon Gorjup 031 344 967 A,B,D simon@aha-plastik.si
5 Darko Božič 051 814 912 A,B,D darko.bozic@amis.net
6 Jože Sedevčič 041 345 411 A,B,D  
7 Aldo Šuligoj 041 352 676 A,B,D  
8 Lidija Vončina 041 570 526 A,B,D lidija.voncina@siol.net
9 Toni Gleščič 041 460 101 A,B anton.glescic1@siol.net

10 Jasna Kovšca 051 338 879 A,B jasna.kovsca@gmail.com
11 Mitja Mikuž 041 241 663 A,D mmikuz@gmail.com
12 Rajko Slokar 031 390 382 A rajko_slokar@t-2.net
13 Oskar Birsa 041 656 626 A oskar@re-bo.si
14 Metod Ličen 041 386 136 A,B,D metod.licen@gmail.com
15 Hedvika Lesica 031 478 679 A,D hedvikalesica@yahoo.com
16 Denis Turk 040 450 027 A,B,D turkdenis@gmail.com
17 Nada Pisk 051 392 944 Častna članica

Stiki z javnostjo
Iris Gorkič 041 286 384 iris.gorkic@gmail.com

Na Hochstadel
Foto: Miranda Čotar
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Anton Harej pri obnovi markaciji

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 tako 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. 

Seznam planinskih poti, ki jih vzdržujejo naši markacisti

zap. 
štev. ime poti

1. vas Soča - Lepena - Krnska jezera

2. Krnska jezera - Krn

3. Krnsko jezero - Bogatinska vratca ( SPT 1 )

4. Dom Klementa Juga v Lepeni - slap v Lepeni

5. Kamno - Vrsno - planina Kuhinja -Krn

6. greben Krna - Krnska Škrbina

7. Peski - Batognica - Krn 

8. Dornberk - Trstelj

9. Prvačina - Trstelj

10. Lipa na Krasu - Trstelj

11. Trstelj - Fajtov hrib - Cerje

12. Dornberk - Zalošče - Kucelj

13. Nova Gorica - Kekec - Trnovo

14. Solkan - Kekec - Škabrijel

15. Trnovo - Kucelj

16. Lokve - Lazna

17. Lokve - Poldanovec

18. Solkan - Sabotin

19. Solkan (Prevala) - Sveta gora - Vodice

20. Krnica - Veliki Rob - Kucelj

21. Vitovlje - Sekulak - Veliki Rob
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Pohod po Vitovski krožni poti
Foto: Slava Katerina Murovec

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

– Slavko 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



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 ob petkih popoldan, sobotah,
nedeljah in praznikih ter po dogovoru
z najemnico Romino Žnidarčič
Dostopi:  iz Lipe, Dornberka, Renč itd.
Telefon: 041 352 584

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: Miranda Čotar, Hedvika Lesica, Tina Vodopivec, Mitja Gleščič in Slava Katarina Murovec
Gra=čna realizacija, tisk in vezava: Gra=ka Soča d.d., Nova Gorica, 2010
Foto na naslovnici: Dominko Cvetko


