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Spoštovane članice in člani.
Letošnji uvodnik v brošuro je namenjen varstvu narave. O tem je bilo že veliko
napisanega, tako da kaj bistveno novega verjetno ne boste izvedeli. Vesel pa bom,
če vas bo zapis spodbudil k aktivnejšemu delovanju na področju varovanja narave.
Z vse večjo industrializacijo, človeškim pohlepom po bogastvu in čezmernim
izkoriščanjem naravnih dobrin je postala potreba po varovanju narave in življenjskega
okolja zelo pomembna. Ni več dovolj le, da smo ljubitelji narave, temveč moramo na
tem področju iz leta v leto aktivneje delovati in k temu pritegniti mlade. Le tako bomo
naravo ohranili tudi za prihodnje rodove. Od našega odnosa do narave je odvisen naš
obstoj in preživetje. Ljudje imamo pravico živeti in delati v zdravem okolju. Varovanje
narave in naravnih dobrin ne more in ne sme več biti “konjiček” nekaj navdušenih
ljubiteljev narave. Postati mora najširša državljanska pravica in dolžnost vsakega
izmed nas. Brez množičnega, vsakodnevnega in zavestnega sodelovanja vseh ljudi,
ne moremo pričakovati uspehov.
Planinci moramo biti zgled pri ohranjanju in varovanju narave. V ta namen bomo
v prihodnjih mesecih skupaj z MDO Posočje organizirali tečaj – usposabljanje za
pridobitev naziva “Gorski stražar”. Vabimo vas, da se tečaja udeležite v čim večjem
številu, saj bomo le tako lahko preventivno delovali v korist narave in gorskega
sveta. Naloga Gorskega stražarja je s pozitivnim zgledom vzgojno vplivati na člane
planinskih društev in ostale obiskovalce gora ter jih seznanjati z načeli spoštovanja
naravnih vrednot in varstva narave.
Kot planinski vodnik pa bi vas rad opozoril na pomen varne hoje v hribih. Izlet ali tura
se ne konča z osvojenim vrhom, pač pa doma, ko varno stopimo čez prag svojega
doma. Motivov za obisk gora je toliko, kot je obiskovalcev gora, a vsem nam mora biti
skupna varnost. Varno bomo hodili le, če bomo hodili z ˝odprtimi očmi˝, z ustrezno
izbranim ciljem, ustrezno pripravljeni in opremljeni. Le tako bomo lahko sprejemali
vse tisto, kar nam hribi ponujajo.
Zelo pomembno je, da vemo, kakšna težavnost oz. zahtevnost nas čaka v pristopu in
sestopu. Objektivno moramo oceniti svoje znanje, poznati opremo, ki jo potrebujemo
za pot ter čas, ki je potreben za dosego cilja. Prav tako se moramo, če tako zahtevajo
Izlet v Severne Apenine

okoliščine, varno in pravočasno umakniti v
zavetje ali sestopiti.
Želimo vam veliko lepega pri obiskovanju
planinskega sveta in varen ter lahkoten korak
na planinskih poteh. Pri tem pa ne pozabite na
skrb za čisto okolje.
Planinski pozdrav.

Drago Kosmač

NOVA GORICA
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PREDAVANJA
V zimskem času pripravljamo za vas pet predavanj:
• 1
 9. november 2013 – Kolesarjenje po Kubi – Karlo Bizjak
• 3
 . december 2013 – Skalno gorovje – Petra Draškovič
• 14. januar 2014 – Camino de Santiago de Compostela – Joško Kodermac
• 1
 1. februar2014 – Mera Peak – Jordan Boltar
Podrobnejše informacije o datumu, uri in kraju predavanj bodo objavljene pravočasno na
običajnih oglasnih mestih društva in društveni spletni strani.

 AN PLANINCEV in praznovanje 30-letnice Planinskega doma pri
D
Krnskih jezerih
Že nekaj časa je bila želja, da bi se za člane in ljubitelje gora organiziralo srečanje DAN
PLANINCEV. V juliju 2014 bo minilo 30 let od odprtja naše postojanke pri Krnskih jezerih,
zato smo se odločili, da bomo obletnico in dan planincev združili. Vabimo vas, da se v
soboto, 19. julija 2014 udeležite Dneva planincev in hkrati praznovanja 30-letnice, ki
bo potekalo ob Planinskem domu pri Krnskih jezerih. Podrobnejši program bo objavljen
naknadno. Upamo, da se vidimo v čim večjem številu!

ČLANARINA 2014
Višina članarine v letu 2014 ostaja nespremenjena. Podrobnejšo predstavitev ugodnosti
članstva prejmete na sedežu društva ali jo poiščete na društveni spletni strani www.
planinsko-drustvo-ng.si. Nespremenjen ostaja tudi družinski popust v vrednosti 20%,
ko članarino plačajo sočasno vsi družinski člani.

DOHODNINA
Če nam želite finančno
pomagati, lahko to storite
tako, da zakonsko določenih
do 0,5% dohodnine namesto
v proračun RS namenite
delovanju našega društva.
Obrazec lahko izpolnite
na naši spletni strani ali na
sedežu društva med uradnimi
urami.
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Alpinistični odsek

Odsek združuje ljubitelje plezanja, izzivov
in nepozabnih doživetij. Trenutno je
v odseku preko 35 aktivnih alpinistov,
aplinističnih inštruktorjev, alpinističnih
pripravnikov in inštruktorjev športnega
plezanja. Dejavnost odseka je pestra in
razgibana ne glede na letne čase.
Alpinistična šola
Namenjena je vsem, ki se želijo ukvarjati z alpinizmom, športnim plezanjem ali želijo le
pridobiti dodatna, koristna znanja za varnejše gibanje po zahtevnejših visokogorskih
terenih. V februarju bomo zaključili še zadnji, zimski del alpinistične šole 2012-2014 in
tako izšolali 13 mladih pripravnikov.
V jesensekm času je predviden začetek nove alpinistične šole. V prvem delu je predviden
tečaj športnega plezanja, sledi letni del (plezanje večrastežajnih opremljenih smeri in
smeri v hribih), šola pa se bo zaključila z zimskim delom (gibanje v gorah pozimi in ledno
plezanje). Če vas zanima le športno plezanje, lahko obiskujete prvi del šole, ki velja kot
samostojni tečaj športnega plezanja. Več informacij o šoli dobite na planinskem društvu
ali se obrnete direktno na načelnika odseka Tomaža Cingerleta (tomotomaz@gmail.com).
Vadba športnega plezanja za osnovnošolce
Namenjena je mlajšim otrokom, ki se želijo sproščeno zabavati in se obenem razmigati, pa
tudi tistim, ki imajo željo, da bi se malo resnejše seznanili s športnim plezanjem. Potekala
bo dvakrat tedensko celo šolsko leto na umetni plezalni steni v telovadnici OŠ Milojke
Štrukelj v Novi Gorici. Starši lahko otroke vpišete v vadbo kadarkoli med šolskim letom.
Več informacij dobite na planinskem društvu ali se obrnete direktno na vodjo vadbe
Tomaža Cingerleta (tomotomaz@gmail.com).
Ostale dejavnosti
Poleg plezanju v domačih in tujih gorah, treningom v plezališčih in na umetnih stenah,
izobraževanju ter izvajanju šol in tečajev, posvečamo
del svojega časa urejanju in vzdrževanju lokalnih
plezališč Lijak, Dolge njive in Drnulk. Vabljeni, da jih
obiščete!
Za Martinovo organiziramo že tradicionalno tekmo
v športnem plezanju v plezališču Dolga njiva.
Novembra, ob koncu alpinistične sezone, pa poteka
tradicionalen tek na Krnska jezera. Obe aktivnosti
sta namenjeni druženju članov odseka s člani ostalih
primorskih alpinističnih odsekov.
Vsi ljubitelji gora, strmih sten, plezanja, se nam lahko
pridružite. Dobite nas vsak četrtek zvečer po 20. uri v
prostorih planinskega društva. Več o naši dejavnosti
in dogodkih si lahko preberete na društveni spletni
strani.

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. Na željo vrtcev in šol pomagamo pri
vodenju aktivnosti, povezanih s planinstvom. V sodelovanju z vrtci in osnovni
šolami izvajamo akcijo Ciciban planinec, ki je namenjena najmlajšim in akcijo
Mladi planinec, ki je namenjena vsem osnovnošolcem.
In kaj je bilo udeležencem všeč v poletnem planinskem taboru v Čezsoči?
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se šli kopat. (Tomaž Skok)
Všeč mi je bilo, ko smo bili zvečer vsi v istem šotoru – Žan, Urška, Valentina, Maja, Lea,
Maruša in jaz in smo se smejali in jedli bombone. (Ema Marušič)
Ko smo se kopali v naravnem bazenu. (Patrik Govek)
Od tur mi je bila najbolj všeč tura na Veliki Babanjski Skedenj. (Maja Cotič)
Skoraj vse mi je bilo všeč. (Lana Horvat)
Všeč mi je bilo pospravljat šotor. (Valentina Govek)
Všeč mi je bilo kopanje v Soči. (Rok Velišček)
Tudi letos smo pripravili pester celoletni program aktivnosti namenjenih različnim
starostnim skupinam. Podrobnejše informacije o posameznem izletu boste prejeli
pred izletom pri svoji mentorici na šoli, na naši spletni strani ali pri vodji izleta.
Pridružite se nam! Ne spreglejte datumov na naslednji strani. Se vidimo v hribih!

Zimski pohod na Čelkov vrh
Foto: Matej Mavrič

Zimski pohod na Kovk
Foto: Matej Mavrič

Mladinski odsek
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Izleti v letu 2014
mesec

datum

kam

za

vodja izleta

januar

25. 1. 2014

Sankanje

OŠ

Anja Brus

marec

15. 3. 2014

Hleviška planina (908 m)

OŠ

Kristjan Baša

april

12. 4. 2014

Krasji vrh (1773 m)

višje razrede OŠ
in več

Urška Modrijan

maj

17. 5. 2014

Streliški vrh (1266 m) nad Podkrajem

OŠ

Aljaž Birsa

junij

14. 6. 2014

Slivnica (1114 m)

OŠ in starše

Neža Mahorčič

julij

5. 7. - 12. 7. 2014

Mladinski planinski tabor

OŠ in dijake

naknadno

september

20. 9. 2014

Lubnik (1025 m)

OŠ

Tina Vodopivec

oktober

11. 10. 2014

Krim (1107 m)

višje razrede OŠ
in več

Matej Mavrič

november

15. 11. 2014

Snežnik (1796 m)

OŠ

Jurij Ličen

december

6. - 7. 12. 2014

Dvodnevno Miklavževanje

vsi

Anja Mavrič,
Urška Pregelj

Srečanje po taboru na Trstelju
Foto: Aljaž Birsa

Mladinski odsek
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opis
V mesecu januarju bomo poiskali zasnežene poljane, na katerih bomo lahko uganjali zimske norčije.
Hleviška planina (tudi Hleviške planine) je rahlo poraščen, a vseeno zelo razgleden vrh. 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.
S parkirišča nad Drežniškimi ravnami se bomo po pobočjih, poraslih s travo in gozdom podali proti Krasjemu
vrhu, ki se nahaja med Bovcem in Kobaridom na gorskem grebenu Polovnik in je njegov najvišji vrh. Pot
proti vrhu nas bo peljala mimo snežne jame in razvalin iz prve svetovne vojne, vračali pa se bomo po poti
mimo kolujev.
Streliški vrh je 1266 m visoka gora, ki se nahaja v osrednjem delu gozdnate Hrušice. Z vrha, ki je deloma
porasel z gozdom, se nam odpre lep pogled le proti severu, kjer ob lepem vremenu razgled seže vse do
najvišjih vrhov Julijskih Alp ter deloma Karavank. V maju tam rastejo narcise.
Tokratni izlet bo coprniško obarvan, saj se bomo podali na Slivnico, 1114 m visok vrh, kjer so se nekoč zbirale
čarovnice in delale nevihte, točo, meglo... morda pa še kakšno srečamo v Coprniški jami tik pod vrhom.
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!
Iz Škofje Loke se bomo mimo Loškega gradu podali na Lubnik, ki se strmo dviga zahodno od Škofje Loke.
Z vrha, na katerem stoji planinski dom, se nam odpre lep pogled na Gorenjsko ter gorovja, ki obdajajo
omenjeno pokrajino. Na poti se bomo povzpeli na Krancelj (453 m) in si ogledali ostanke Starega gradu
(502 m). Ob povratku si bomo ogledali srednjeveško mesto Škofjo Loko in njegove znamenitosti.
Od Podpeškega jezera se bomo podali na 1107 m visoko goro Krim, ki se dviguje južno od Ljubljanskega
barja. Z vrha, na katerem stoji planinski dom, je lep razgled na del Julijskih Alp, Karavanke, Kamniško
Savinjske Alpe in Ljubljansko barje.
»Snežnik je s svojim koničastim vrhom res pravi prebijač oblakov, dvigne se tako visoko, da se z njenega
vrha lahko oko sprehaja po vsej deželi, daleč naokrog in da tvoji vidni žarki poletijo tudi preko morja v Italijo,
Dalmacijo, Hrvaško v Turčijo in vsepovsod naokoli. Gora leži ob hrvaško dalmatinski meji in jo obdaja strašna
gozdna divjina.« Janez Vajkard Valvasor
Sv. Miklavž obdaruje tudi po planinskih postojankah. Podali se bomo na dvodnevni izlet in ga skupaj
pričakali v eni od koč. Lokacija pohoda naj zaenkrat ostane še skrivnost. Podrobnosti bodo objavljene
naknadno.

Mladinski odsek
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Mentorice na šolah

Vlasta Skok in Lidija Abramič (OŠ Solkan)
Klarisa Terčon (OŠ Kostanjevica)
Vanja Velišček (podružnična šola Vrtojba in Vogrsko)
Jasna Telarević (OŠ Šempeter
Nataša Dakskobler in Katarina Grmek (OŠ Šempas)
Andreja Levstik (OŠ Miren)
Petra Tavčar (OŠ Bilje)
Sonja Radikon Bratina (OŠ Fran Erjavec)
Januša Stibilj (OŠ Branik)
Aktivni člani odseka
Urška Modrijan – načelnica (031 649 610)
Matej Mavrič
Neža Mahorčič
Tina Vodopivec
Kristjan Baša
Metka Baša
Aljaž Birsa
Jurij Ličen
Andrej Lisjak
Anja Brus

Na Čelu
Foto: Matej Mavrič

Proti Babanjskemu Skednju
Foto: Matej Mavrič

Vodniško-izletniški odsek
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V vodniško izletniški odseku je 17 članov, od tega je 14 vodnikov
z različnimi vodniškimi kategorijami in dve članici, ki pomagata
pri delovanju odseka. V letu 2013 smo pridobili dva vodnika
pripravnika. Žal nam je kruta usoda vzela dobrega vodnika Denisa
Turka. Cilj odseka je varno peljati v gore čim več članov našega
društva, zato odsek vsako leto pripravi pester program tur različnih
zahtevnosti, ki se odvijajo od januarja do decembra. V letu 2014
ima odsek namen izvesti šolo varne hoje, saj si nekateri udeleženci
zelo želijo bolje spoznati varno hojo in kako pravilno uporabljati
opremo. V program smo vključili tudi pohode planinskih skupin in
nekaj tradicionalnih pohodov, ki jih organizirajo druga društva.
- Prijave se zbirajo na sedežu društva v času uradnih ur.
-	Za varno izvedbo izleta je poleg vodnikovega znanja in sposobnosti v veliki meri
potrebno tudi sodelovanje udeležencev.
-	Udeleženec ne sme izsiljevati udeležbe, če vidi, da je prijavljenih že več oseb kot jih
vodnik zmore prevzeti brez nevarnosti.
-	Udeležba na izletu zahteva disciplino. Nihče nima pravice, da se med izletom oddaljuje
od skupine. Čas za premislek je v dolini preden se prijavi.
- Brez ugovorov je potrebno upoštevati razpisane pogoje, saj je od tega odvisna varnost.
- Dvome in pripombe je potrebno povedati odkrito in javno.
- Na turo mora biti udeleženec primerno opremljen, sicer ga vodnik lahko zavrne.
Obvestila o turah so objavljena:
-	mesečno na plakatih v oglasnih omaricah (pred sedežem društva, v 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,
- običajno so za vse ture napovedani sestanki z udeleženci na sedežu društva,
- kratka obvestila so objavljena v časniku Primorske novice,
- na Radiu Koper v planinskem vodniku,
- v tovarni Letrika v Šempetru in Gostolu v Novi Gorici,
- pri Frizerstvu Zvonka v Novi Gorici, Gradnikove brigade 51,
- v brošurici Kam po Mestni občini Nova Gorica.
Planinarjenje po Makedoniji in Albaniji
Foto: Darko Božič

Vodniško-izletniški odsek
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Datum

Januar

Vodnik/ica

Zahtevnost

12. 1.

Dražgoše

Rajko Slokar,
Jože Sedevčič

L/Z

19. 1.

Dobrča 1634 m, iz Brezij pri Tržiču 3 h, povratek do
Bistrice pri Tržiču

Simon Gorjup

L/zimska

Vodnik/ica

Zahtevnost
Z zimska

Datum

Februar

8. 2.

Stenar 2501 m

Stanislav
Jablanšček

9. 2.

Poti miru okrog Tržiča, Italija

Oskar Birsa

L

15.-16. 2.

Bjelolasica 1534 m, Hrvaška

Drago
Kosmač

L/Z zimska

23. 2.

Poldanovec

Aldo Šuligoj

L/Z

Vodnik/ica

Zahtevnost
L/Z

L/Z

Datum

Marec

2. ali 9. 3.

Arihova peč, Avstrija

7.-9. 3.

Vikend varne hoje v zimske gore

9. 3.

Tradicionalni pohod po Kraški gmajni

15. 3.

Po jarkih in rovih 1. sv. vojne

Drago
Kosmač
Igor Kleč,
Metod
Ličen,Tomaž
Barbič,
Hedvika
Lesica
PS Trstelj,
Bojan
Mermolja
Rajko Slokar

M. Coglians 2780 m, Italija

Igor Kleč,
Tomaž Barbič

TS

21. 3.
Datum

April

Vodnik/ica

Zahtevnost
L
L

13. 4.

Bevkov vrh

Nada Pisk,
Lidija Vončina

26. 4.

Golobar

26.-27. 4.

Grobničke Alpe, Hrvaška

Aldo Šuligoj
Darko Božič,
Hedvika
Lesica

Datum

L/Z

Vodnik/ica

Zahtevnost

Paranzana – hrvaški del

Stanislav
Jablanšček,
Igor Kleč

L TK

11. 5.

Družne planinske poti

Lidija Vončina

L

17. 5.

Konj 1803 m, iz doline Kamniške Bele na Presedljaj, spust
na planino Dol in Dolski greben, hoje 6-7 ur

Simon Gorjup

ZZ

24. 5.

Mt. Paularo, Mt. Dimon, Karnijske Alpe – dvojčka 2043 m

Hedvika
Lesica, Metod
Ličen

L

med
tednom

Popoldanska dolina Soče

Stanislav
Jablanšček,
Igor Kleč

Z TK

10. 5.

Maj

L

Vodniško-izletniški odsek
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Junij
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Vodnik/ica

Zahtevnost

6.-15. 6.

Sicilija, Le Madonie z najvišjim vrhom 1979 m, Nebrodi z
Monte Soro 1847 m in SV pobočje Etne

Rajko Slokar

L

7. 6.

Po poteh Soške fronte, Fort Hermann, Kota 1313,
Ravelnik, hoje 9 ur, pohod ob vsakem vremenu

Marko
Belingar

L

15. 6.

Severni Velebit, Hrvaška

Drago
Kosmač

L

20.-28. 6.

Planinarjenje po Bolgariji in Grčiji

Darko Božič,
Hedvika
Lesica

L/Z

21.-22. 6.

V kraljestvu Viševe skupine, dolina Belega potoka,
Krniška škrbina, Koštrunove špice – pot stoletnice

med
tednom

Popoldanska dolina Soče

Datum

Julij

Metod Ličen,
Hedvika
Lesica, Tomaž
Barbič, Igor
Kleč, Simon
Gorjup
Stanislav
Jablanšček,
Igor Kleč

Z/ZZ

Z TK

Vodnik/ica

Zahtevnost
L/Z

6. 7.

Kompotela 1989 m, Krvavec 1853 m, iz Kriške planine
čez planino Koren na vrh Kompotele; povratek čez vrh
Korena, preko Zvoha in Krvavca do izhodišča, hoje 7 ur

Simon
Gorjup,
Metod Ličen

13. 7.

Travniška dolina, Travnik 2258 m, Zelena gora nad Sočo,
hoje 9-10 ur ob vsakem vremenu

19. 7.

Dan planincev in 30-letnica Krnskih jezer

Marko
Belingar
Jure
Gregorčič

L/Z

26. 7.

Srednji vrh nad Preddvorom1853 m, iz Preddvora preko
Jakoba, Javorovega vrha, Cjanovca na Srednji vrh, spust
mimo Kališča, Hudičevega Boršta in Jakoba, hoje 10-12 ur

Simon Gorjup

Z

Vodnik/ica

Zahtevnost

Marko
Belingar

ZZ

Jure
Gregorčič
Metod Liče,
Igor Kleč,
Tomaž Barbič,
Hedvika
Lesica, Oskar
Birsa

L/Z čelada

Datum

Avgust

Z

9.-10. 8.

Agner 2872 m, ferata Stella Alpina, Italija; hoje 1. dan
2 uri, 2. dan 11 ur; v primeru slabega vremena se tura
spremeni ali odpade

17. 8.

Špik, Hude police, Cima di Terrarossa 2420 m, izhodišče
in sestop planina Pecol, hoje 5 ur

23.-24. 8.

V osrčju Karnijskih Alp, Peralba in Avanza

30. 8.

Virnikov Grintavec 1654 m, iz Zg. Jezerskega na vrh,
spust po poti vzpona, hoje 3 – 4 ure

Simon Gorjup

L

med
tednom

Popoldanski Goriški Kras

Stanislav
Jablanšček,
Igor Kleč

Z TK

Z čelada

Vodniško-izletniški odsek
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Datum

September

Vodnik/ica

Zahtevnost

6. 9.

S kolesom nad gozdno mejo

Igor Kleč

Z TK

7. 9.

Zadnjiški Ozebnik 2084 m, izhodišče in sestop Zadnjica,
hoje 7 ur

Jure
Gregorčič

L/Z

7. 9.

Bazoviški pohod

Rajko Slokar

L

14. 9.

Prelaz Karnica Ta-na-nizki 1350 m, Mt. Stregone, 5-6 ur
razgledne hoje nad Rezijo

Marko
Belingar

L/Z

20. 9.

Pohod v spomin na Denisa Turka

27. 9.

Breginj - Breški Jalovec

Datum

Oktober

Darko Božič,
Hedvika
Lesica
Drago
Kosmač

L
L/Z

Vodnik/ica

Zahtevnost

5. 10.

Hudournik 1148 m

Nada Pisk,
Lidija Vončina

12. 10.

Pohod po Sedevčičevi poti - Banjšice

Jože Sedevčič

L

19. 10.

V neznano

Lidija Vončina

L

26. 10.

Po Mihajlovi poti

Rajko Slokar

L/Z

Datum

November

L

Vodnik/ica

Zahtevnost

8. 11.

Pohod spomina Krnska jezera

Lidija
Vončina, Jože
Sedevčič

L/Z

9. 11.

Tradicionalni pohod po Vitovski krožni poti

PS Šempas
Slavka
Murovec

L

16. 11.

Pl. dom na Čreti, Kokarca 1009 m, Tolsti vrh 1077 m nad
Vranskim

Oskar Birsa

L/Z

23. 11.

Pohod spomina na dr. Andlovica

Lidija
Vončina, Aldo
Šuligoj

L/Z

Datum
21. 12.

December
Javornik

Legenda zahtevnosti:
L
- lahka tura
L/Z - lahka oz. težja tura odvisno
od vremenskih razmer
Z
- zahtevna tura
ZZ - zelo zahtevna tura
TK - turno kolesarska
TS
- turno smučarska

Vodnik/ica
Aldo Šuligoj

Zahtevnost
L/Z

Vodniško-izletniški odsek
VODNIKI IN ČLANICI V ODSEKU
		
1. Tomaž Barbič
2. Marko Belingar
3. Oskar Birsa
4. Darko Božič
5. Simon Gorjup
6. Jure Gregorčič
7. Stanislav Jablanšček
8. Igor Kleč
9. Drago Kosmač
10. Hedvika Lesica
11. Metod Ličen
12. Jože Sedevčič
13. Rajko Slokar
14. Aldo Šuligoj
15. Lidija Vončina
16. Nada Pisk
17. Iris Gorkič

telefon
040 834 041
051 334 338
041 656 626
051 814 912
031 344 967
040 607 386
031 883 169
031 629 199
041 605 403
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
markobelingar@gmail.com
oskar@re-bo.si
darko.bozic@amis.net
simoninri@gmail.com
kajpatigledas@gmail.com
stanislav.jablanscek@quest.arnes.si
igorklec@gmail.com
kosmac.drago@gmail.com
hedvika.lesica@gmail.com
metod.licen@gmail.com
anastazija.sedevcic@amis.net
rajko_slokar@t-2.net
/
lidija.voncina@gmail.com
/
iris.gorkic@gmail.com

Pristoški Storžič
Foto: Metod Ličen

Mt. Paterno
Foto: Metod Ličen
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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 planinske poti na Goriškem Krasu, do vrhov v okolici Nove Gorice (Škabrijel, Sveta
gora, Sabotin), v nekaterih predelih Trnovskega gozda, na Banjški planoti in v
Krnskem pogorju. Vzdrževanje poti je zahtevno delo in zajema obnovo markacij, čiščenje in utrjevanje poti, popravilo jeklenic in klinov, postavljanje in obnovo smernih tabel. Markacist lahko postane vsakdo, ki ga to delo veseli, in opravi
ustrezno izobraževanje, ki ga organizira Planinska zveza Slovenije.
Markacisti: Anton Harej, Miran Bremec, David Birsa, Albert Furlan, Franko Peršič,
Robert Velušček, Marjan Vidmar.
Člani gospodarskega odseka skrbimo za upravljanje in vzdrževanje planinskih
koč v lasti društva. Nekaj akcij obeh odsekov si lahko ogledate spodaj.
Markiranje

Počitek po uspešno izvedeni akciji
Proslava v Lepeni

Izgradnja čistilne naprave
pri Krnskih jezerih

Planinske skupine

15

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 ŠD Letrika - tel. 040 348 577
Marjetko Rogelja za planinsko skupino Gostol - tel. 041 248108
Pohod na Veliko planino
Foto: Metod Ličen

Pohod Okroglica

Pohod po kraški gmajni

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: 051 622 719
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: 051 611 363
Stjenkova koča na Trstelju (664 m)
Odprta po urniku najemnika.
Dostopi: iz Lipe, Dornberka, Renč itd.
Telefon: 041 935 945 (Tamara 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
Tekst: Maja Gregorič, Tina Vodopivec, Lidija Vončina, Drago Kosmač
Grafična realizacija, tisk in vezava: Grafika Soča d.d., Nova Gorica, 2013
Slika na naslovnici: Utrinki iz gora (Foto: Marjetka Rogelja in Matej Mavrič)

Tisk brošure je omogočila:

