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PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA
Utrinki iz proslave ob 70. letnici društva
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Vstopamo v novo koledarsko leto 2020, z novimi načrti in željami po čim lepšem, čim bolj
uspešnem letu. Ponosni smo, da je bilo preteklo jubilejno leto uspešno. Društvo je izvolilo
nove člane odborov in novo predsednico Franko Zega. 70 - letnici smo se poklonili s čudovito proslavo v SNG Nova Gorica in v maju s pohodom iz Solkana na Kekec.
Za leto, ki je pred nami, imamo pripravljene programe tako na področju dejavnosti kot na gospodarskem področju.
Želimo, da bi se nam pri obširnem, včasih zelo napornem delu, pridružile nove
delovne moči. Teh je v današnjem času,
kjer so zahteve službenih obveznosti zelo
velike, premalo. A vseeno je vseh vas,
dragih naših članov na novogoriškem in
okolici, ki ga naše društvo pokriva, veliko.
Radi bi videli oz. občutili, da bi se nam kot
člani priključili pri delu in pomagali vleči
planinstvo naprej. Težko je povedati kje
vse bi pomoč potrebovali. Dejavnost društva je zelo razvejana. Na področju pohodništva
bi bili dobrodošli novi vodniški kadri, prav tako na področju mladinske dejavnosti, alpinizma, varstva gorske narave, označevanja in vzdrževanja poti. Na širšem področju bi lahko
zaživelo nekaj delovnih planinskih skupin. Največ naporov, dela in skrbi zahtevajo naše tri
planinske postojanke v Krnskem pogorju. Torej, potrebovali bi pridne roke, dobre ideje za
delo in zamisli kako društvo narediti čim boljše in vse bolj prepoznavno. Čeprav delujemo že
enainsedemdeseto leto, še ne pomeni, da ne potrebujemo promocije, vzdrževanja in dopolnjevanja npr. spletne strani… V današnjem času bi želeli biti hitri, odzivni, sprotno opisovati
dogodke. Nemalokrat ostanemo nemi, pa ne zato, ker ne znamo pisati, ampak zato, ker smo
tisti, ki skrbimo za določena področja, že preobremenjeni.
Pred sabo imate brošurico KDAJ KAM, ki so jo ustvarili odseki društva. V njej so vse predvidene akcije, ki jih nameravamo izvesti v letu 2020. Lepo bo, če boste sledili dogodkom in bili
čim več z nami.
V imenu vodstva in odborov društva vam vsem privoščim lepih razgledov in varnih poti.
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Drage članice, člani in ljubitelji planin!
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PREDAVANJA

Planinska članarina za leto 2020 prinaša prilagoditve članskega zavarovanja, posledica
so nekoliko višje cene članarine. Ohranja se lani uveden evro, ki bo namenjen Skladu planinskih koč. Evro, v ceno članarine je že vključen, prispevamo vsi člani, razen predšolskih in
osnovnošolskih otrok (P+O članarina). V primeru članstva v več društvih PZS, ni več treba
poravnati dveh članarin v celoti. Člansko zavarovanje bo v letu 2020 sklenjeno pri Generali
zavarovalnici (ki je prevzela Zavarovalnico Adriatic Slovenica d. d.).
Zavarovalne asistenčne storitve v tujini se še naprej izvajajo preko asistenčnega centra na
telefonski številki +386 5 66 28 500.
Vrste članstva

Višina članarine

A član z največjim obsegom ugodnosti
A/ z družinskim popustom

60,00€
54,60€

B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti
B/ z družinskim popustom
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

28,00€
22,60€
21,00€

S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta
starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti
S+Š/ z družinskim popustom

18,50€

V zimskem času za vas pripravljamo tri predavanja:

• 15. januar 2020 ob 17. uri - Oskar Birsa: SPOMINI VODNIKA IN VODENIH PD NOVA
GORICA 2005-2020 v sliki, besedi in glasbi. Predavanje bo potekalo v dvorani Goriške
knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici.

• februar 2020: Miljko Lesjak: NEPAL IN TREKING OKOLI ANAPURN
• marec 2020: Karlo Bizjak: GRUZIJA
Predavanja bodo predvidoma potekala ob 17. uri v dvorani Goriške knjižnice Franceta Bevka
v Novi Gorici. Točen datum, ura in morebitne spremembe bodo pravočasno objavljene na
običajnih oglasnih mestih društva in na društveni spletni strani. Prisrčno vabljeni.

15,00€

P+O predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti
P+O/ z družinskim popustom

8,00€
6,40€

IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti
odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z
omejenim obsegom ugodnosti

8,00€

IN/ z družinskim popustom

6,40€

Več podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani PZS: https://www.pzs.si oz. na sedežu društva

Tirolska Foto: Silvana Pelicon
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V neznano Foto: Silvana Pelicon

Alpinistični odsek

6

Alpinistični odsek je namenjen tistim, ki ljubijo plezanje, izzive in nepozabna doživetja. Trenutno je na odseku preko 20 aktivnih alpinistov, alpinističnih inštruktorjev, alpinističnih pripravnikov in inštruktorjev športnega plezanja. Dejavnost odseka je pestra in razgibana ne glede na
letne čase. Spomladi, poleti in jeseni je obdobje, ko opravimo največje 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, plezamo v okoliških plezališčih.
Poleti v Vipavski beli, Drnulku, Čiginju ali Senici, pozimi pa na Lijaku, v Vipavi ter v bližnjih italijanskih plezališčih Doberdob, Costiera ali Napoleonica ter obalnih plezališčih Osp, Mišja peč in
Črni Kal. Nemalokrat obiščemo tudi hrvaška obmejna plezališča. 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.
Poleg plezanja in izobraževanja namenjamo svoj prosti čas tudi urejanju in vzdrževanju okoliških plezališč Lijak, Dolga njiva in Drnulk. 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 prvi 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. Konec februarja 2020 bomo zaključili z novo alpinistično šolo.
Več informacij o naši dejavnosti je na voljo na spletni strani odseka aopdng.si ali preko tajništva društva. Pridružite se nam lahko na sestankih vsak četrtek ob 20.30 na sedežu društva.
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Z gondolo na Kanin

Zbor ob 7.30 v Bovcu na kafetu. Ob 8h že kupimo karto za gondolo in se z vso opremo stlačimo v jajček. Kot bi trenil smo na vrhu. Za
razliko od -9°C v Bovcu je tu skoraj poletje, kar nas pri dostopu do okna pošteno segreje. Tu se opremimo in nadaljujemo po osojni
strani. Sipek sneg ne obeta dobrih pogojev, a vseeno nadaljujemo pod našo smer. Prva naveza sta Tomo in Jernej nato z malo zamika
slediva še z Alexom. Izkaže se, da so razmere dobre – dereze škripajo, cepini držijo. Občasno naletimo na s sipkim snegom naložene
predele, ki pa z nenehnim usipanjem grenijo predvsem življenje drugemu v navezi. Malo zmrzujemo, malo se kuhamo v glavnem pa
kar dobro napredujemo. Smer je lepa, vendar se glede na našo časovno omejitev (gondola), kar nekam vleče. Pod zadnjim raztežajem
naju Tomo in Jernej z vrha opomnita, da je ura že 15.15. Pravita, da bosta sestopila proti postaji D in se pri žičničarjih pozanimala, kdaj
je zadnja možnost vkrcanja. Ob 16h sva z Alexom na vrhu, kjer dobiva sms od soplezalcev, da ni potrebno hiteti, ker bodo jajčki danes
vozili do okoli 17h. Onadva pa se vseeno vkrcata in nas počakata v Bovcu. Pospraviva opremo in začneva s sestopom, ki mestoma
precej spominja na prej preplezano smer. Zadnji del dobesedno pretečeva, ker loviva minute. Odpneva dereze in uletiva v postajo.
Kakšna peta neki! Mašinerija je za danes že zdavnaj končala.
Alternativa? Peš, itak. Od tu zgleda Bovec kar nekam daleč in začne se delati mrak. Vseeno si vzameva čas za čaj in malo hrane. Ob
takem razgledu so zmrznjene frutabelce kot nekaj izpod rok Roševe Ane. Medtem se slišiva s Tomotom in Jernejem, ki pravita, da se
bosta poskušala z avtom prebiti do postaje B. Glede na količino snega ne obljubita nič. Začneva s sestopom: sneg – dereze, makadam
– dereze, dereze dol, led, makadam, sneg … skratka 1200 višincev čiste zabave. Vmes izveva, da je Tomo v navezi s svojimi novimi
zimskimi gumami naredil nemogoče. Toyota Avensis je ‘splužila’ cesto do postaje B. Nadaljujeva in po slabih dveh urcah pripešačiva
do avta, kjer soplezalca že lep čas zmrzujeta. Ponudita žganje, ampak sva preveč žejna za špirit. Sledi še vožnja navzdol, ki je tudi
nekako v stilu dneva - res mi ni jasno kako sta spravila avto tja gor!
Kot se spodobi se dan zaključi še z vtisi. Ugotovimo, da smo plezali varjanto Fajhtne smeri (IV, 400 m). Vsi se strinjamo, da je smer lepa
in da so bile razmere dobre. (Marko Kravos)

Avgust. Zapotoški vrh. Vlaga. Čarobnost.

Pred mano stoji gladka, vertikalna, neskončna, mogočna stena. Lahko bi ji podelila še veliko presežnikov. Medtem ko v glavi preverjam moj besedni zaklad zanjo, Mitje ni več. V daljavi se sliši le... Varujem.
Veruje? Ne, varuje. Kdo pleza? Jaz? Frekvenca dihanja se poveča. Ne bom zmogla. Prva dva poskusa spodletita, sledi tretji, bolj odločen poskus. Nekaj prask, rezultatov pa ni. Tomaž me zabava in spodbuja. Iz moje omame me zbudi beseda... škripec. V tistem
trenutku se zgodi čudež. Stena se pred mojimi očmi, kot starček, zmanjša. Dobi nekaj gub, ki mi omogočajo dobre oprimke. Poleg
tega, pa ne stoji več tako vzravnano. Stojim ob Mitji. Nauk zgodbe je: Gore so magične. Potrebuješ le pravo čarobno besedo in vse je
mogoče. (Kim Prinčič)

Najdaljša noč v letu

Neke lepe nedelje, konec avgusta, sva se z Danijelo odpravila plezat v hribe. Kot se spodobi, sva bila že zjutraj v Zadnjici in sopihala
proti najinemu cilju – Rušici. Smer, ki sva si jo izbrala je ravno prava, ni pretežka, ni predolga.
Plezanje je hitro minevalo in kot bi mignil sva bila v predzadnjem raztežaju - pod detajlom smeri. Vsaj tako sem mislil, dokler mi ura
na telefonu ni poskusila dokazati, da se motim. Seveda sem jo ignoriral, a ko sem se ozrl okrog, je bilo že kar mračno. Danijelo sem
potolažil, da nama bo svetila luna in splezal čez detajl.
V zadnjem raztežaju je bila že tema, tako da sem si mislil, jebeš romantiko in vklopil čelno svetilko. Nato sva še malo »iskala prehode
po lažjem svetu« (beri izgubljala se med gostim ruševjem) in ob polnoči sva že videla kočo na Prehodavcih. Ker je morala biti Danijela
ob desetih zjutraj na delovnem mestu, sva bila prisiljena koči pomahati in sestopiti proti avtu.
Bila sva utrujena, žejna in dobesedno v riti, ampak na srečo sva našla vsaj nekaj tekoče vode. Bila je to najboljša voda na svetu. Do
avta sva prispela 27 ur po tem, ko sva ga prejšnji dan zapustila. Zame je bila to najdaljša noč v letu, za Danijelo pa še daljši dan, saj je
šla direkt v službo. Nauk zgodbe? Študent naj bo! (Rok Mirt)
Zimska prvenstvena smer v Kuku Foto: Aleksij Kraljič

Dva šihta v Stebru revežev

Zupanova smer v Koglu Foto: Mitja Mikuž

UTRINKI

Ranega avgustovskega jutra sva z Vanjo vstopila v smer Steber revežev in se takoj izgubila. Kar je od daleč izgledalo kot logična linija,
je bilo od blizu vse prej kot to - iskala sva smer, dobila pa eno samo naloženo kamenje brez znakov predhodnih obiskovalcev. Med
»lutanjem« po steni in izvajanju takšnih in drugačnih manevrov, o katerih raje ne gre pisati, sva naletela na navezo iz bratskega
odseka (AO Rašica) s podobnimi orientacijskimi nevšečnostmi. Namesto poplezavanja v klasični smeri z zaključkom ob pivi v dolini,
smo tako vsi štirje dobili zajetno porcijo zabijanja klinov in lomljenja skale. Med reševanjem uganke, ki nam jo je namenila stena,
so seveda tekle ure in ko smo naposled le izplezali na vrh Zadnje Mojstrovke je ura kazala polnoč. Sicer zadovoljni z rezultatom pa je
ostal grenak priokus, da si »reveži« po dveh izmenah kamnoseškega dela na višini nismo uspeli privoščiti niti pive. Pa še sestopiti je
bilo treba. (Marko Kravos)

Grapa v Kuku Foto: Marko Kravos

North Howser Tower Foto: Aleksij Kraljič

Zaledeleni slapovi v Zajzeri

Mladinski odsek
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Na mladih svet stoji, mladi pa na vrhovih…
V dolgi zgodovini delovanja mladinskega odseka se je zgodilo marsikaj. Ne bomo obujali
zgodovine, natančno pregledali koliko izletov, taborov, zimovanj smo v tem času izpeljali, koliko
prostovoljnih ur smo pustili pri delu z mladimi. Ne gre le za prostovoljno delo vodnikov, gre za
način življenja - v to smo bili namreč vpeti že od samega otroštva. Kasneje se je tista zabava le
nadaljevala, ampak v bolj odgovornejši vlogi.
In sedaj smo tukaj: vodniki, mladinski voditelji, mentorice na šolah, udeleženci ter starejši
udeleženci, ki že aktivno pomagajo pri izpeljavi naših akcij. Skupaj pa ustvarjamo zgodovino
našega odseka.
Kako to počnemo? Preberite si spodaj.
Modernejši časi privedejo tudi do modernejše komunikacije. Pred leti je mladinski odsek
društva dobil Facebook stran, kjer mladinci delimo naše akcije, izlete, dogodivščine ipd.
Tudi to je dobra komunikacija s starši, ki lahko spremljajo naše enotedensko uživanje v
hribih.
Sedaj pa vabljeni na stran Mladinski odsek – PD Nova Gorica in lajkajte naše slike. (Y)LIKE
»Pojdi v trgovino in kupi 100 hrenovk,« se je glasilo navodilo kuharja glavnemu ekonomu.
In sedaj? Ali to pomeni 100 posameznih hrenovk, 100 parov, 100 paketov …. 100 česa točno?
»Otroci pa ja ne bodo lačni na taboru,« si je rekel in nakupil hrenovk za ves teden.
Kuharica je žal v zadnjem trenutku odpovedala pomoč na taboru. V enem tednu je težko
najti kuharico, ki zna in ve, kaj in koliko otroci pojedo na taboru – nihče ne bo verjel, da
lahko manjša skupina otrok poje 7 kg tortelinov s sirom in pustijo vodnikom samo pašto.
Bolj kot kdorkoli drug so se prvič po dolgih letih v tej vlogi znašli kar vodniki sami.
Čez dan vodniki, skrbniki, zabavljači, starši, medicinsko osebje, v taboru 2019 pa tudi nočni
kuharji. In otroci so hrano zelo pohvalili.
Kot vsako leto, mi je bilo tudi letos na
taboru ful doro. Novih prijatlov nism
spoznala, ker sem večino poznala že od
prejšnih let. Kot vsako leto sem tudi letos
doživela veliko dogodivščin, ki si jih bom
vsekakor zapomnila.
To da so vodniki kuhali; ja to nebomo
pozabili, ker nismo bili lačni
Pohvalno! Dvakrat sem tudi jst pomagala kuhat . Drgače je bilo zelo zabavno igrat
skritega prijatelja. Hvala Tiani k si bla res
super skrita prijatlca.
Hvala vsem za lepe in manj lepe trenutke. Teh letos skoraj ni bilo. Aja pa se vidmo drugo leto.
Lana

Tura na Viševnik, tabor Pokljuka 2019 Foto: Nika Horvat
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Policija na taboru? Ne samo enkrat.
Tabor 2016 v Završnici je postregel s slabim vremenom in močno burjo. Kot pravi izkušeni
planinci, smo svoje šotore pritrdili, kot je potrebno. Sosednji prireditveni šotor pa je gorenjska burja odpihnila. Ob resnosti dogodka so na prizorišče prišli policisti, gasilci in civilna
zaščita ter sam župan. Ponudili so nam zabaven prevoz do bližnje telovadnice. Tja smo se
odpravili v pižamah in s spalko pod roko ter to noč skupaj spali v telovadnici.
Načelnica je šele zvečer opazila, da je policiste, gasilce in župana pozdravila z modrim metuljem na obrazu. Pred neljubim dogodkom smo se namreč kratkočasili s poslikavo obrazov.
Tudi naslednje leto (2017) je policija prišla na taborni prostor. Tokrat je lovila nepridiprave, ki
so strašili načelnico, ki je sama spala v šotoru. Temna noč in strah sta vodnico pripravila do
tega, da je preostali del noči prespala kar v šotoru pri udeležencih. Bolj varno.
Naslednje jutro je sledila tura na Staničevo kočo iz doline Kot. Ker se je pot z avtobusom
zdela pomirjujoča, noč pa je bila tako naporna, je na kratko zatisnila oči. »Pa smo prišli,« je
spregovoril voznik. Pred njo pa koča z napisom: »Kovinarska koča v Krmi«. Pot nazaj do Kota
je tokrat opazovala z odprtimi očmi.
Naslednjo noč je bilo organizirano varstvo tabornega prostora. Čez dan se je varovanju posvetila kuharica.
V taborih se ponavadi igramo različne vrste iger. Kot del
ustvarjalnih delavnic smo si
eno leto igre izdelali kar sami.
Twister – igra, ki je bolj kot otroke zasvojila vodnike.
Tabori potekajo tudi v praznovanju rojstnih dni. Leto 2019 je
izpolnilo želje obema slavljenkama, ki sta na planinskem taboru imeli tipične želje:
»Želja slavljenke Zoje, da na
njen rojstni dan ne bo ture, se
je uresničila. Prišel je težko pričakovani dan za kopanje.«
»Zvonec za bujenje je izginil
neznano kam, zato se je čas za
vstajanje zavlekel skoraj do 9h.
Tako se je izpolnila želja še drugi letošnji slavljenki Tiani. Zaradi poznega vstajanja se je bilo
potrebno hitro lotiti dela.«

Izlet na Javornik, februar 2019 Foto: Anja Brus Cigoj
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Planinske poroke so del
tabora. Privedle so do vseh
mogočih čustev med udeleženci in tudi vodniki. Nekateri si porok želijo, drugi
ne. Kot moderna mladina
– milenjici – spodbujamo
tudi različnost. V letu 2019
smo izpeljali poroko, kjer si
je nevesta izbrala kar dva
moža.
Imamo že tri pare (nekdanjih ali aktivnih) vodnikov,
ki so se poročili tudi v resničnem življenju. Kdo ve,
mogoče pa pod hribi res
najdeš ljubezen svojega
življenja?

11

Mentorice na šolah
Lidija Abramič in Vlasta Skok (OŠ Solkan)
Nataša Dakskobler in Tamara Krušič (OŠ Šempas)
Andreja Levstik (OŠ Miren)
Sonja Radikon Bratina (OŠ Fran Erjavec)
Klarisa Terčon (OŠ Kostanjevica)
Vanja Velišček (OŠ Šempeter, podružnična
šola Vrtojba in Vogrsko)
Aktivni člani odseka

Tura na Debelo Peč, tabor Pokljuka 2019

Na taboru bilo mi je lepo, saj skupaj nature smo hodili
in nove prijatelje dobili.
Skritega prijatelja smo se igrali in ob ognju se smejali,
ko skrito pošto smo brali.
V reko kopat smo se šli in se pozabavali.
Na taboru bilo mi je lepo
in upam, da bo še tako.
Zoja Marušič
				

Izlet po okolici Branika, obisk grada Rihenberg, marec 2019 Foto: Nika Horvat

Mladinski odsek

Anja Brus Cigoj – načelnica
(041 875 268, brusanja93@gmail.com)
Valentina Govek
Nika Horvat
Urška Pregelj
Urška Modrijan
Tomaž Skok
Tadej Skok
Elis Ferjančič Goljevšček
Rok Furlan
Metka Baša
Jakob Čehovin
Andrej Marušič
Lana Horvat
Kaja Koršič
Zimovanje
Blaž Murovec

Vodniki se igrajo
na izletu po okolici
Branika, marec 2019
Foto: Nika Horvat

pod Krnom,
februar 2019

Foto: Iztok Rojc

Velika skupina na prvem septembrskem izletu na Šijo, september 2016 Foto: Anja Brus

Mladinski odsek
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Mladinski odsek
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Izleti v letu 2020
mesec

datum

kam

vodja izleta

opis

januar

25. 1. 2020

KUCELJ

Tomaž Skok

Iz Predmeje se bomo odpravili najprej do koče na Čavnu. Od tam pa na Kucelj od koder je lep pogled na
Vipavsko dolino. Vse skupaj pa bo (upajmo) popestril tudi sneg. Skupaj se bomo naužili zimske idile in
snega.

marec

14. 3. 2020

IZLET V NEZNANO

Lana Horvat in
Kaja Koršič

Tokrat bomo izpeljali izlet presenečenja. Če imaš rad hribe in dobro družbo, bo tovrstni izlet ravno prav
zate. Prijavi se in pridi z nami v nepoznani kraj, obljubimo pa, da bo zanimivo.

april

11. 4. 2020

POMJAN

Anja Brus Cigoj

Iz vasi Kampel se bomo po poti Vinka Lovrečiča odpravili proti gručasti vasi Pomjan, ki se nahaja sredi
Šavrinskega gričevja in je s svojo nadmorsko višini tudi najvišje ležeča vas omenjenega gričevja. V vasi
se nahaja cerkev Marijinega rojstva iz 15. stoletja ter spominsko obeležje NOB. Na vzhodni strani pa se
nahaja lepa razgledna točka, s katere se nam odpre lep razgled po okoliškem hribovju, morju, ob lepem
vremenu pa razgled seže vse do Alp. Sedaj tam stoji tudi klopca ljubezni, kjer bomo posneli skupno
fotografijo. Pot nas bo krožno vodila nazaj na izhodišče.

maj

16. 5. 2020

GOLICA

Urška Pregelj

junij

6. 6. 2020

ZAKLJUČNI IZLET

Urška Modrijan

Z zaključkom šole in planiskega krožka bomo skupaj zaključili tudi naše mesečne izlete. Odpravili se
bomo na izlet, kjer bodo aktivni člani prejeli nagrade. Kdor je pridno izpolnjeval knjižico Mladi planinec,
naj jo pusti na društvu pred izletom. Na dan izleta pa bo poleg čudovitih trenutkov odnesel domov še
znak Mladega planinca.

julij

5. 7. - 12. 7. 2020

MLADINSKI PLANINSKI
TABOR POD PECO 2020

Valentina Govek

Nekje na Koroškem, pod vznožjem vzhodnega dela Karavank, tam v okolici, kjer je doma Kralj Matjaž. Potiho, da ga ne zbudimo, ga bomo tudi obiskali, prešteli kolikokrat se je že brada ovila okoli mize. Povzpeli
se bomo tudi na bližnje vrhove, raziskovali okolico, se pomerili v športnih igrah, spali v šotorih in se ob
hladnih večerih ogreli ob tabornem ognju. Pridi in uživaj z nami tisti julijiski teden v objemu gora.

september

19. 9. 2020

HLEVIŠKA PLANINA

Tadej Skok

Hleviška planina je rahlo poraščena, a vseeno zelo razgledna. Z vrha, ki je hišna gora Idrije, je lep razgled
proti Golakom, Javorniku nad Črnim vrhom, Kamniškim Alpam, Karavankam in skozi krošnje dreves tudi
proti Julijcem. Pot je položna gozdna pot.

oktober

17. 10. 2020

SREČANJE PO TABORU

Valentina Govek

Po taboru se bomo dobili na skupnem izletu, kjer bomo srečali nove-stare prijatelje poletnega planinskega tabora. Dan bomo zaključili s kosilom, ogledom fotografij in obujanjem spominov, ki bodo zapisani v
mladinskem glasilu Hribolazen.

november

14. 11. 2020

SLIVNICA

Nika Horvat

Slivnica je slemenasta gora, ki se dviga severno od Cerkniškega jezera in je pravzaprav zahodni podaljšek
Bloške planote. Gora je polna skrivnosti, temačnih in zlobnih pravi ljudsko izročilo. Po starem pripovedovanju so v jami po vrhom prebivale coprnice. Hudobne vešče so delale točo, čarale bolezni in z uroki
kravam jemale mleko.

december

5. in 6. 12. 2020

MIKLAVŽEVANJE

Anja Brus Cigoj

Miklavž ne obiskuje le pridne otroke, ampak tudi vse mlade planince. Skupaj ga bomo pričakali v enem
izmed CŠOD ali planinski koči. Dvodnevni izlet bomo izkoristili tudi za raziskovanje še nepoznanih krajev,
izdelovali bomo božične okraske, zjutraj pa iskali dobrote, ki jih pusti dobri mož.

Golica je obmejna gora v Karavankah, ki leži na 1836 m nadmorske višine. Izhodišče našega izleta bo
Planina pod Golico, od koder nas bo pot vodila preko travnikov polnih prelepih narcis.
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Vodniško-izletniški odsek

Za leto 2020 imamo v vodniško izletniškem odseku poleg izvajanja programa, namen poskrbeti za nove kadre. Upamo, da bomo uspešni, kljub temu, da je za prostovoljstvo vedno manj
zanimanja, še posebej, ker je delo odgovorno. Razpisali bomo potrebe po vsaj treh novih kadrih.
Za društvene izlete oziroma ture smo pripravili letni program, ki je objavljen v brošurici in
spletni strani društva. Odločili smo se za boljšo preglednost, zato so posebej navedeni izleti po
mesecih, skupaj z zimskimi turami in turno smučarskimi, posebej kolesarske ture in posebej tradicionalni pohodi. Zahtevnost tur je zelo različna. V drugi polovici meseca junija je v programu
enotedenski planinski izlet na Škotsko višavje, v drugi polovici avgusta pa treking ob vznožju
Mt. Blanca. Za leto 2020 smo se vodniki zelo potrudili, saj so članom na voljo vzponi, ne le na
slovenske, temveč tudi na vrhove Škotske, Francije, Švice, Italije, Nemčije, Hrvaške.
Kot vedno bomo sodelovali s planinci Športnega društva Mahle Letrika iz Šempetra, ki jih
vodi Silvana Pelicon. Z njimi bomo izvedli enkrat mesečno vsaj en pohod. Kot že nekaj let bomo
tudi letos sodelovali s Kulturno turističnim društvom Lokovec z izvedbo veliko nočnega pohoda. En večji pohod v jesenskem času bo organiziran s Turističnim društvom Banjšice.
Obvestila o našem delovanju bomo objavljali v medijih in oglasnih omaricah v Novi Gorici,
Solkanu in Šempetru. Pričakujemo, da nas bo pri izvajanju programa čimbolj podprlo matično
društvo, kajti le tako bo naša dejavnost kvalitetna in izvršena. Veliko težav imamo vsako leto z
organizacijo prevozov, predvsem manjših skupin. V izogib težavam od udeležencev pričakujemo prijave v razpisanem roku in plačilo prispevkov na način, ki je naveden v razpisu. Pa srečno
na vrhove in seveda tudi nazaj dol.

Vodniško-izletniški odsek
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KOLEDAR IZLETOV 2020
datum

JANUAR - IME TURE

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

19. 1. 2020

VELIKA PLANINA

TOMAŽ BARBIČ, IGOR KLEČ

L/ZIMSKA

SIMON GORJUP

Z/ZIMSKA

STANISLAV JABLANŠČEK,
JOŽE SEDEVČIČ, IGOR KLEČ

ZIMSKA IN TS

FEBRUAR
8. - 9. 2. 2020

MATJAŽEV POHOD NA PECO

28. 2. - 1. 3. 2020 * JULIJCI (KOČA POD BOGATINOM)
MAREC
27. - 29. 3. 2020 *

ZELENICA UČNI CENTER

STANISLAV JABLANŠČEK, IGOR KLEČ,
TOMAŽ BARBIČ, JOŽE SEDEVČIČ

ZIMSKA IN TS

29. 3. 2020

RIJEČARA od izvira do izliva - HRVAŠKA

ALJAŽ BIRSA, OSKAR BIRSA

L/Z

DARKO BOŽIČ, SIMON GORJUP

L

APRIL
26. 4. 2020

POT ŠTIRIH SLAPOV POD BOHORJEM
MAJ

10. 5. 2020

HRIBI OKROG IDRIJE

NADA PISK, ANDREJ COLJA

L

30. - 31. 5. 2020

REČIŠKA PLANINSKA POT

SIMON GORJUP, NADA PISK

L

JUNIJ

Za VIO odsek načelnica Lidija Vončina
12. - 14. 6. 2020

KARAVANKE

STANISLAV JABLANŠČEK,
TOMAŽ BARBIČ

Z FERATE IN BREZPOTJE

17. - 24. 6. 2020

ŠKOTSKO VIŠAVJE - ŠKOTSKA

DARKO BOŽIČ s Turistično agencijo
OSKAR

L/Z

JULIJ
Velikonočni pohod na Lašček
Foto: Zmago Winkler

Pohodniku na Laščku Foto: Martin Vončina

5. 7. 2020

KARNIJSKE ALPE - ITALIJA

OSKAR BIRSA, HEDVIKA LESICA

L

18. 7. 2020

KRN PO ČUDNIH POTEH

TONI GLEŠČIČ, JURE GREGORČIČ,
ANDREJ COLJA

L/Z

26. 7. 2020

FERATA SPOMINA VAJONT - ITALIJA

JOŽE SEDEVČIČ, MARKO KODRIČ,
JURE GREGORČIČ

ZZ

Velebit

Vodniško-izletniški odsek
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1. 8. 2020

ANITA GOITAN ZAHODNI DEL
(VIŠEVA SKUPINA) - ITALIJA

PAVEL DRAŠČEK, ALDO ŠULIGOJ

ZZ

13. - 22. 8. 2020

TREKING OB VZNOŽJU MT. BLANCA - FRANCIJA,
ITALIJA, ŠVICA

HEDVIKA LESICA s popotn. agen.
VIVATREK

L

22. - 23. 8. 2020

ANTELAO kralj Dolomitov - ITALIJA

PAVEL DRAŠČEK, MARKO KODRIČ,
JURE GREGORČIČ

ZZ, BREZPOTJE

28. - 30. 8. 2020

POGORJE WETTERSTEIN - ZUGSPITZE - NEMČIJA

DARKO BOŽIČ s Tur. Agencijo
BALKANIKA

L/Z/ZZ

SEPTEMBER
12. 9. 2020

TRENTA - ZADNJIŠKI OZEBNIK - TRENTA

MARKO KODRIČ, JURE GREGORIČIČ

L BREZPOTJE

26. - 27. 9. 2020

VRATA - TOMINŠKOVA POT - VRBANOVE ŠPICE RJAVINA - BEGUNJSKI VRH ZA CMIROM - VRATA

MARKO KODRIČ, JOŽE SEDEVČIČ,
ALDO ŠULIGOJ

ZZ, L BREZPOTJE

OKTOBER
3. - 4. 10. 2020

KOZJAK IN SVEČINSKE GORICE

OSKAR BIRSA, ALJAŽ BIRSA

L

18. 10. 2020

V NEZNANO

LIDIJA VONČINA, TONI GLEŠČIČ

L

DARKO BOŽIČ

L

DARKO BOŽIČ, SIMON GORJUP

L

NOVEMBER
MARTINOV POHOD PO BELOKRANJSKO
DECEMBER
26. 12. 2020

PREDNOVOLETNO PLANINARJENJE
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TRADICIONALNI POHODI 2020

AVGUST

21. 11. 2020

Vodniško-izletniški odsek
datum

POHOD

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

12. 1. 2020

DRAŽGOŠE

JOŽE SEDEVČIČ

L/Z

23. 2. 2020

POLDANOVEC

ALDO ŠULIGOJ

L/Z

1. 3. 2020

ZIMSKI POHOD PO VOJKOVIH POTEH NA NANOS

PAVEL DRAŠČEK

L/Z

22. 3. 2020

45. ZIMSKI POHOD NA POREZEN

PAVEL DRAŠČEK

L/Z

13. 4. 2020

VELIKONOČNI POHOD NA LAŠČEK

LIDIJA VONČINA, TONI GLEŠČIČ
SKUPAJ S KTD LOKOVEC

L

14. 6. 2020

SREČANJE Z ZAMEJSKIMI PD
-Jamlje-Kremenjak-Grmada

NADA PISK

L

19. 7. 2020

SREČANJE NA PLANINI RAZOR

JOŽE SEDEVČIČ

L

13. 9. 2020

BAZOVIŠKI POHOD

JOŽE SEDEVČIČ

L

26. 9. 2020

TRADICIONALNI POHOD BREGINJ-MUZEC- BREŠKI
JALOVEC

PAVEL DRAŠČEK

L

11. 10. 2020

30. POHOD PO SEDEVČIČEVI POTI

JOŽE SEDEVČIČ

L

13. 12. 2020

POHOD V SPOMIN NA DR. ANDLOVICA

ALDO ŠULIGOJ, TONI GLEŠČIČ

L/Z

Legenda zahtevnosti:
• L - lahka tura
• ZZ - zelo zahtevna tura

• L/Z - lahka oz. težja tura odvisno od vremenskih razmer
• TS - turno smučarska

• Z - zahtevna tura

* datum se lahko spremeni glede na snežne razmere

Velebit

KOLESARSKE TURE 2020

Tirolska Foto: Maja Kajzer

datum

TURA

VODNIK/CA

7. 3. 2020

ČRNI HRIBI

UROŠ TOMINEC

18. 4. 2020

KORADA

UROŠ TOMINEC

9. 5. 2020

MATAJUR - ITALIJA

UROŠ TOMINEC, BRANKO BELINGAR

13. 6. 2020

SVETA TROJICA

UROŠ TOMINEC

10. 10. 2020

CJOSUT DEL SCIOR - ITALIJA

UROŠ TOMINEC, BRANKO BELINGAR

17.-20. 9. 2020

VELEBIT - HRVAŠKA

IGOR KLEČ, BRANKO BELINGAR
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Vodniško-izletniški odsek

ČLANI VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA 2020:
			
1. TOMAŽ BARBIČ
2. BRANKO BELINGAR
3. OSKAR BIRSA
4. DARKO BOŽIČ
5. PAVEL DRAŠČEK
6. TONI GLEŠČIČ
7. JURE GREGORČIČ
8. STANISLAV JABLANŠČEK
9. IGOR KLEČ
10. MARKO KODRIČ
11. HEDVIKA LESICA
12. JOŽE SEDEVČIČ
13. RAJKO SLOKAR
14. ALDO ŠULIGOJ
15. UROŠ TOMINEC
16. LIDIJA VONČINA
17. NADA PISK
18. SIMON GORJUP
19. ANDREJ COLJA
20. PETER KLAJDERIČ
21. ALJAŽ BIRSA

telefon
040 834 041
041 705 349
041 656 626
051 814 912
051 225 397
041 460 101
040 607 386
031 883 169
031 629 199
041 537 041
031 478 679
041 345 411
031 390 382
041 352 676
040 217 630
041 570 526
051 392 944
031 344 967
040 805 536
041 665 937
031 617 967

elektronski naslov
tomaz.barbic@gmail.com
2bbranko@gmail.com
oskar@re-bo.si
darkobozic1707@gmail.com
pavel.drascek@siol.net
glescic.a@gmail.com
kajpatigledas@gmail.com
stanislav.jablanscek@guest.arnes.si
igorklec@gmail.com
markokodric75@gmail.com
hedvika.lesica@gmail.com
joze.sedevcic@gmail.com
rajkoslokar@gmail.com
/
tominec.uros@gmail.com
lidija.voncina@gmail.com
/
simoninri@gmail.com
andrej.colja@venko.si
peter.klajderic@gmail.com
aljaz@re-bo.si

Odsek za varstvo gorske narave

Odsek za varstvo gorske narave (VGN) skrbi za organizacijo akcij na področju varovanja
narave, ki se izvajajo pretežno na območju Nove Gorice s širšo okolico (Posočje). Primerne so za
male in velike udeležence, tako da se jih lahko udeležijo celotne družine.
Bistvo našega delovanja je približati ljudem živalski in rastlinski svet ter vse lepote, ki nam
jih narava nudi, predvsem pa vzgoja in ozaveščanje, s katero bomo naravo pustili lepo tudi za
zanamce. Zavedamo se, da je potrebno z vzgojo začeti že od malih nog, zato v poletnem času
organiziramo naravovarstveni tabor za osnovnošolske otroke. Na tabor vedno povabimo širok
nabor strokovnjakov, ki na otrokom prijazen način predstavijo astrologijo, biologijo, metulje,
plazilce, živali in delo na kmetiji ter druge zanimive teme.
Z željo po povezovanju, na akcijah sodelujemo z odseki in člani drugih društev, osnovnimi
šolami ter lokalnimi skupnostmi. Upamo, da bo tako tudi v prihodnje.

V nadaljevanju predstavljamo seznam aktivnosti, ki smo si jih pripravili za leto 2020. Poleg
je naveden mesec izvedbe aktivnost, točni datumi bodo objavljeni naknadno na društveni
spletni strani. Veseli bomo vaše družbe.
•	5. tradicionalna naravovarstvena akcija
Kekec – Škabrijel (marec)
• naravovarstveni izlet za otroke (maj)
•	5. vseslovenski naravovarstveni tabor za
otroke pri reki Nadiži (26. 7. – 1. 8. 2020)
• srečanje po taboru (oktober)
• naravovarstvena akcija MDO Posočje (oktober)
• naravovarstvena akcija Sabotin (november)
• naravovarstvena akcija Trstelj (december)
Načelnica odseka: Danijela Medveš (040 222 137)

Gruzija Foto: Miran Marc
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Člani odseka:
Franka Zega, Anja Brus Cigoj,
Andrej Marušič, Miro Strosar,
Rok Mirt, Ljubica Benčič,
Lilijana Abram, Lea Simončič,
Tjaša Mirt, Jernej Arčon,
Zoran Trojer

Markacijski odsek
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Markacijski odsek ima osem članov, ki skrbijo za markiranje, označevanje s smernimi tablami, vzdrževanje in urejanje približno 110km planinskih poti. Večina poti se nahaja v širši okolici
Nove Gorice: Sabotin, Sveta gora, Škabrijel, Poldanovec, od Trstelja do Cirja in Vitovsko pogorje.
Na območju Krnskega pogorja imamo v upravljanju naslednje planinske poti: od Planine Kuhinja do vrha Krna, pot Krna – Batognica – Peski – Prehodci do Krnskega jezera, pot iz Lepene
do Planinskega doma pri Krnskih jezerih in naprej proti Veliki Babi, Šmohorju in Bogatinskemu
sedlu. Letno izvede odsek 12 in več prostovoljnih delovnih akcij in skrbijo, da lahko planinci varno prispemo do planiranih ciljev. Njihovo delo je zahtevno in ga opravljajo s predanostjo za kar
jim gredo vse pohvale. Markacist lahko postane vsakdo, ki ga to delo veseli in opravi ustrezno
izobraževanje, ki ga organizira Planinska zveza Slovenije.
Načelnik odseka: Franko Peršič (031 426 061)
Člani odseka: David Birsa, Miran Bremec, Vasja Doplihar, Albert Furlan, Anton Harej, Boštjan
Šinigoj, Marjan Vidmar.

Gospodarski odsek
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V sedemdesetih letih svojega delovanja smo člani društva uspešno gradili in obnavljali naše
planinske postojanke in ostalo potrebno infrastrukturo za varno in prijetno planinsko dejavnost
vseh ljubiteljev naših gora. Skladno s tem se je razvijala tudi gospodarska dejavnost društva, katere naloga je uspešno gospodarjenje z društvenim imetjem. Društvo ima v lasti pet planinskih
koč: Dom dr. Klementa Juga v Lepeni, Planinski dom pri Krnskih jezerih in Gomiščkovo zavetišče
na Krnu upravljamo sami, Stjenkova koča na Trstelju in Planinski dom Kekec (Gostišče Kekec) pa
sta oddani v najem.
Načelnik odseka: Cvetko Dominko (041 359 902)
Člani odseka: Dušan Bitežnik, Zoran Breščak, Pavel Ferjančič, Florijan Hvala, Denis Koglot, Dejan
Konec, Andrej Marušič, Andreja Ravljen in Zoran Trojer.

VEČJE INVESTICIJE V LETIH 2009-2019
Spodaj so povzete večje investicije, ki so bile izvedene v zadnjih 10 letih. Večina je bila izvedenih
z lastnimi sredstvi in z ogromnimi urami prostovoljnega dela. Poleg teh investicij pa so bila izpeljana številna nujna vzdrževalna dela.

Markiranje
ar
1. 7. 2019) Foto: Marjan Vidm
ija Krnsko pogorje (19. 7.-2

Foto: Marjan Vidmar

Delovna akc

Ureditev stopnic Foto: Marjan Vidmar

Del ekipe

LETO 2010
Gomiščkovo zavetišče na Krnu – ureditev
zbiralnika vode, prenova jedilnice, skladišča,
betonske plošče nad jedilnico, stopnišča in
dimnika z novo pečjo; ureditev prostorov skupnih ležišč z novimi pogradi in tlaki; električno
in vodovodno napeljavo, ipd.
Planinski dom pri Krnskih jezerih – investicija: delna zamenjava opreme na skupnih
ležiščih in zamenjava dotrajane salonitne kritino z novo, okolju prijazno na vseh objektih
doma je sofinanciralo z evropskimi sredstvi
pridobljenimi iz javnega razpisa Ministrstva
za gospodarstvo RS za sofinanciranje obnove
planinskih postojank. Ureditev plinske postaje.

Obnova Krnska jezera 2010

LETO 2013
Gomiščkovo zavetišče na Krnu – zamenjava
15 let starih akumulatorjev sončnih celic. Koča
je bila več kot mesec brez elektrike.
Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – izvedba
popotresne obnove doma in obnova vodnega
zajetja. Stroški obnove so bili v celoti poravnani s strani DTP. Istočasno se je zamenjalo dotrajano streho doma. 14. septembra 2013 smo
organizirali 60. obletnico doma.
Planinski dom pri Krnskih jezerih – začetek
gradnje male čistilne naprave, ki je bila sofinancirana s strani Fundacije za šport in zaključena v letu 2014.

Izgradnja čistilne naprave Krnska jezera 2013
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Gospodarski odsek

Planinske skupine
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Društvo ima v letu 2020 tri planinske skupine oz. sekcije. Z dolgim stažem se lahko pohvali
Planinska skupina Šempas, ki jo vodi Slavka Murovec. V letu 2019 je izvedla že 21. pohod po
Vitovski krožni poti. Sodelujejo tudi pri izvedbi gorskega teka Ultra Trail Vipava. Zelo aktivna
je planinska skupina, ki deluje pri Športnem društvu Mahle Letrika iz Šempetra pri Gorici, pod
vodstvom Silvane Pelicon. Skupaj z njihovimi člani društvo izpelje letno kar nekaj lepih pohodov. Turistično društvo Banjšice pa sodeluje s pohodom po Sedevčičevi poti. Vodi ga Jože
Sedevčič.

Obnova doma dr. Klementa Juga v Lepeni 2013

Izgradnja zunanjih sanitarij 2015

LETO 2015
Planinski dom pri Krnskih jezerih - izgradnja zunanjih sanitarij, obnova lončene peči v glavnem
objektu, prenova dotrajanih sanitarij v pritličju in 1. nadstropju v V. objektu. Dela so se zaključila v
letu 2016.
LETO 2016

Za več informacij o njihovih programih in možnostih udeležbe na njihovih aktivnostih se
obrnite na:
- Slavko Murovec
za planinsko skupino Šempas
tel.: 041 774 249
- Silvano Pelicon
za planinsko sekcijo ŠD MAHLE Letrika
tel.: 040 348 577
- Jožeta Sedevčiča
za Turistično društvo Banjšice
tel.: 041 345 411

Domu dr. Klementa Juga v Lepeni - izvedba popotresne sanacije depandanse, ki jo je delno financirala DTP. Istočasno se je zamenjalo strešno kritino, obnovilo dotrajane elektroinstalacije, uredilo ogrevanje z električnimi radiatorji, prenovilo prostore in mansardo ter sanitarije v depandansi in v domu.

Pohod po Vitovski poti Foto: Slavka Murovec

Planinski dom Kekec - prenove kuhinje in pomožnih prostorov.
LETO 2017
Domu dr. Klementa Juga v Lepeni - dokončanje depandanse in montaža opreme v sobah,
ureditev dveh spalnici, obnovitev kopalnice.

Pivški hribi
Foto: Silvana Pelicon

LETO 2018
Dom dr. Klementa Juga v Lepeni – zamenjava
oken, postavitev drvarnice, zamenjava kritine
na zunanjih sanitarijah. Obnova in ureditev skupnih ležišč na podstrešju depandanse, obnova
in ureditev bivaka nad spodnjo postajo žičnice,
zamenjava kritine na spodnji postaji žičnice in
sanacija fasade spodnje postaje žičnice. Obnova
spodnjega senika.

Obnova žičnice Krnska jezera 2019 Foto: Cvetko Dominko

V neznano
Foto: Silvana Pelicon

Gomiščkovo zavetišče na Krnu - popravilo
poškodovanega zbiralnika za vodo, sanacija
oskrbniške sobe in postavitev nove sončne elektrarne.
LETO 2019
Planinski dom pri Krnskih jezerih - obnova žičnice - žičnica predstavlja prepotrebno povezavo
s Planinskim domom pri Krnskih jezerih in služi
za oskrbo doma v planinski sezoni.
Planinski dom Kekec - ureditev dostopne poti
in priključitev na javni vodovod.

Urejanje okolice in obnova ograje v Lepeni 2019

Tirolska Wilder Kaiser
Foto: Silvana Pelicon

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
E-pošta: lepena17@gmail.com
Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385 m)
Odprt od 1. 6. do 30. 9.
Izhodišče za: Veliko Babo, Krn, Komno,
Triglavska jezera itd.
Telefon: 05 828 03 00
E-pošta: krnskoj@gmail.com
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
E-pošta: zkrn25@gmail.com
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)
Klavdij Tinunin s.p., Deluje kot gostilna v najemu.
Odprt po urniku najemnika.
Izhodišče za Škabrijel in Sveto goro.
Telefon: 05 30 256 75

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
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