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   Spoštovane članice in člani,

razmišljam, kaj je tisto, zaradi česar lezem gor? Morda zaradi prijateljev, s katerimi sem 
neločljiva in želim biti čim več skupaj.
Me vleče v hribe tišina gozda, pomirjujoča barva zelenih pašnikov ali skalnat svet, 
med katerim se skrivajo ikebane planinskega cvetja?
V hribih je lepo, tu se spočijem, odvržem skrbi za nekaj ur, se nadiham čistega zraka. 
Ali morda hodim v hribe zato, da dokažem sebi in drugim, da znam, da zmorem ali 
da tekmujem z drugimi? Če je njim uspelo priti na vrh, mora tudi meni. Še raje na 
kaj višjega, zahtevnejšega. S tem vzdržujem telesno kondicijo, ki jo še stopnjujem. 
Hodim, ker rada fotografiram cvetje, drevesa, viharnike, sončne vzhode in zahode - v 
vseh letnih časih. 
V hribe me vleče želja, stati na vrhu in opazovati svet pod seboj. Počutim se vzvišeno, 
nekaj več. Ugotovim tudi, koliko vrhov je okrog, ki jih ne poznam in jih je treba še 
osvojiti. In ko osvojim vrh po eni poti, ga moram raziskati tudi z druge strani, v kopnih 
in v zimskih razmerah. Tedaj sem že zasvojena, zagrabili so me in ne izpustijo me več, 
ti hribi in vrhovi…

Razlogov, ki so globoko v vsakemu od nas in nas vlečejo vedno znova v višave, je 
toliko, kot nas je ljubiteljev narave.

Drage planinke in planinci, ljubitelji narave, trudimo se zadovoljiti vaše želje in 
potrebe in vas varno voditi na nove ali že osvojene vrhove, na planinske izlete, 
pohode in srečanja. Naši programi so namenjeni tistim, ki ljubijo višine in prepade, 
zavarovane planinske poti in tistim, ki imajo raje varne in nadelane planinske poti in 
stezice. Namenjeni so odraslim, mladim planincem, alpinistom, turnim smučarjem in 
tudi tistim, ki radi kolesarijo. Ponujamo enodnevne ture in daljše izlete za one, ki se od 
doma lahko in radi odpravijo za več dni. 

Skratka, trudimo se, da bi bili čim boljši in MI SMO TU, PRIDRUŽITE SE NAM. 

Benečija
Foto: Oskar Birsa

Predsednica društva
Slava Katerina Murovec
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   PREDAVANJA

V zimskem času pripravljamo za vas pet predavanj:
•  20. november 2012 – Prek modrega planeta – okrog sveta s Pipistrelovim 

letalom - Matevž Lenarčič
•  11. december 2012 – Elbrus - Lidija Vončina in drugi udeleženci vzpona
• 8. januar 2013 – Od Bolivije do Ognjene zemlje s kolesom - Karlo Bizjak  
•  druga polovica februarja 2013 – Vzhodna Turčija z vzponom na Kačkar - 

Darja Kolavčič
• prva polovica marca 2013 – Alpinistična odprava v Patagonijo -  Rok Stubelj

Podrobnejše informacije o datumu, uri in kraju predavanj bodo objavljene 
pravočasno na običajnih oglasnih mestih društva in društveni spletni strani.

   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.

   ČLANARINA 

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

   VABILO VSEM ČLANOM

Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete v društveni dejavnosti. 
Kot društvo ponujamo pester spekter področij, v katera se lahko vključite. 
Verjamemo, da je med našimi planinci veliko takih, ki bi z novimi idejami in 
energijo še popestrili našo dejavnost. Posebej vabljeni kandidati za vodnike v 
mladinskem in vodniško-izletniškem odseku.
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Alpinistični 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 našega 
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 letu 2013 bo šola, ki jo obiskuje 20 tečajnikov, v polnem teku, saj bomo začetek 
leta zaključili športno-plezalni del šole ter nadaljevali z letnim in zimskim delom.
Več informacij o šoli dobite na planinskem društvu ali pri vodji alpinistične šole Mitji Gleščiču 
(mitja.glescic@gmail.com).

Vadba športnega plezanja za osnovnošolce
Namenjena je tako 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, saj je to 
šport, ki nudi veliko zadovoljstva, veselja in nepozabnih trenutkov. 
Potekala bo celo šolsko leto, dvakrat tedensko, na umetni plezalni steni Osnovne šole Milojke 
Štrukelj. Starši lahko otroke vpišete kadarkoli med šolskim letom. Več informacij dobite pri 
planinskem društvu ali pri vodji vadbe Tomažu Cingerletu (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, Dolga njiva in Drnulk. Vabljeni, da jih obiščete!

Za Martinovo organiziramo že tradicionalno tekmo v športnem 
plezanju v plezališču Dolge njive, ki je namenjeno druženju plezalcev v 
prijetnem, sproščenem vzdušju, ki se vedno zaključi s peko kostanja in 
pokušino 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 drugih primorskih alpinističnih 
odsekov in tekaškimi navdušenci. 

Vabljeni vsi ljubitelji gora, strmih sten in plezanja. Dobite nas vsak četrtek 
zvečer po 20. uri v prostorih planinskega društva. Za vse informacije v 
zvezi dejavnostjo in tečaji v organizaciji alpinističnega odseka se lahko 
obrnete na planinsko društvo ali direktno na načelnika odseka Tomaža 
Cingerle (tomotomaz@gmail.com).
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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.

Zakaj se otroci in mladi udeležujejo naših akcij?

Ker gremo prijateljice skupaj in si kaj zaupamo, ker spoznamo veliko novih prijateljic in prijateljev, 
na vrhu je lep razgled, vidimo veliko narave, vidimo živali in spoznavamo rastline. V koči nas 
včasih pocrtajo s čajem in piškoti. Na miklavževanju je »ful fajn«, ker se igramo in spimo v koči. 
(Niki, Sara in Klara, 5. r.)

Je zelo dobra klapa in se veselimo. (Jure, 4. r.)

Kaj lepega spoznamo, hodimo in vidimo naravo, vsakič drugačno. (Maj, 4. r.)

S prijatelji se igramo. (Anže, 1. r.)

Vaših izletov v hribe se rad udeležujem zato, ker rad spoznavam nove prijatelje in je z vrha hriba 
vedno lep razgled v dolino. (Matija Filiputti, 4. r.)

Rada hodim z društvom na izlete zaradi izziva, kaj bom spet videla oz. doživela na določenem 
izletu in seveda zaradi družbe drugih malih in malo večjih planincev. (Bea Božič, 7 let)

Na planinske izlete in tabore rad hodim, ker je tam dobra družba in so prijazni vodniki. Na taboru 
pod Krnom je bilo lepo. (Blaž Murovec, 10 let)

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!

Sestop iz Planice pod Krnom (tabor Krn)
Foto: Matej Mavrič

Na Planici pod Krnom (tabor Krn)
Foto: Matej Mavrič
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Mala gora
Foto: Matej Mavrič

Izleti v letu 2013

mesec datum kam za vodja izleta opis

januar 19. 1. 2013 Tradiconalni zimski izlet na 
Lokve OŠ Urška Modrijan 

in Anja Brus

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

marec 16. 3. 2013 Kovk (961 m) OŠ Kristjan Baša
Kovk je razgleden vrh, ki se nahaja zahodno od Cola, na razpotegnjenem grebenu, ki se strmo dviga nad 
Vipavsko dolino. Z vrha, na katerem stoji križ, se nam odpre lep razgled proti Nanosu, delu Vipavske doline, 
Čavnu in Golakom.

april 13. 4. 2013 Nanos (1312 m) višji razredi OŠ in več Tina Vodopivec Na Nanos se bomo podali iz Razdrtega in sicer po strmejši in zahtevnejši poti, ki je delno zavarovana z 
jeklenicami. Izlet je primeren za starejše in izkušenejše planince. 

maj 18. 5. 2013 Kokoš (670 m) OŠ Neža Mahorčič Kokoš, ljubkovalno Kokoška, je eden od vrhov gričevja, ki ločuje Sežanski Kras od Tržaškega zaliva. Izlet je 
primeren za otroke vseh starosti, saj je zložne hoje le za slabe 4 ure.

junij 15. 6. 2013 Izlet presenečenja OŠ in starše Matej Mavrič Letošnji zaključni izlet s starši bo nekaj posebnega, saj bo lokacija izleta ostala presenečenje vse do dneva 
izleta. 

julij 6. 7. - 13. 7. 2013 Mladinski planinski tabor OŠ in dijake naknadno
Poletni planinski tabor bo potekal v šotorih. V času tabora se bomo povzpeli na okoliške vrhove, raziskovali 
okolico, tekmovali v raznih športnih aktivnostih, ustvarjali, peli ob tabornem ognju, poslušali teme iz planin-
ske šole,... Če bi rad-a preživel-a aktivne počitnice v dobri družbi, si lepo vabljen-a, da se nam pridružiš!

september 21. 9. 2013 Kolovrat (1115 m) OŠ Matej Mavrič

Podali se bomo na pohod po grebenu Kolovrata, po katerem poteka državna meja med Slovenijo in Italijo. 
Z grebena je lep razgled na Beneško Slovenijo, Matajur, Kanin, Krnsko pogorje in Trnovski gozd. Za konec 
si bomo ogledali sistem obrambnih in topniških položajev na pobočju vzpetine Na gradu, ki jih je zgradila 
italijanska vojska. 

oktober 19. 10. 2013 Krn (2244 m) višji razredi OŠ in več Urška Modrijan
Obiskali bomo simbol našega planinskega društva, s katerega je ob jasnem in čistem ozračju poleg Juli-
jskih Alp lepo viden tudi celoten Tržaški zaliv, Furlanija, dolini Soče in Idrijce, obzorje pa zapirajo Karavanke, 
Kamniške Alpe, Snežnik, Učka gora, Dolomiti in Visoke Ture. Hoje bo za cca. 6 ur.

november 16. 11. 2013 Vremščica (1027 m) OŠ Metka Baša

Vremščica je najvišja vzpetina prostranega in razgibanega območja južno od Postojne. Vzpon nanjo je brez 
hudih strmin, poln širokih razgledov, različnega cvetja in raznobarvnega listja v jesenskih mesecih. Z vrha 
lahko ob lepem vremenu vidimo morje, oddaljene Dolomite in Kamniške Alpe, Snežniška prostranstva in raz-
gibani svet Brkinov.  

december 7. 12. in 8. 12. 
2013 Dvodnevno Miklavževanje vsi Tina Vodopivec Sv. Miklavž obdaruje tudi po planinskih postojankah. Podali se bomo na dvodnevni izlet in ga skupaj pričakali 

v eni od koč. Lokacija pohoda naj zaenkrat ostane še skrivnost. Podrobnosti bodo objavljene naknadno.
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Mentor in mentorice:
Aljoša Bratina (OŠ Dornberk)
Vlasta Skok in Lidija Abramič (OŠ Solkan)
Nina Kljun (OŠ Vrtojba in OŠ Šempeter)
Nataša Dakskobler  in Katarina Grmek (OŠ Šempas)
Klarisa Terčon (OŠ Kostanjevica)
Petra Tavčar (OŠ Bilje)
Sonja Radikon Bratina (OŠ Fran Erjavec)

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

Proti Mrzlemu vrhu
Foto: Matej Mavrič

Jesensko srečanje MDO Posočja
Foto: Matej Mavrič
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V vodniško izletniškem odseku je 16 članov, od tega 14 registriranih vodnikov, ena častna 
članica in ena članica, ki skrbi za objavo v medijih. Tako kot med udeleženci je tudi med 
vodniki velika večina tistih, ki se z vodništvom ukvarja že precej let, zato smo veseli, da se 
nam letos obeta še en nov vodnik-pripravnik, ki bo začel z izobraževanjem. V programu 
izletov oz. tur nam je uspelo zbrati kar 55 akcij. Načrtovane so zimske lahke ture, zelo 
zahtevne zimske ture, turno smučanje, turno kolesarjenje, lahke in zelo zahtevne letne 
ture. Od tega je nekaj večdnevnih tur oz. izletov. Vključeni so tudi pohodi planinskih skupin 
in tradicionalni pohodi drugih društev. Udeležili se bomo dneva planincev ob 120-letnici 
Planinske zveze Slovenije, hodili bomo po slovenski planinski poti, ki v letu 2013 obeležuje 
60-letnico. Vključili smo tudi nekaj spominskih pohodov. Letos bo naše društvo organizator 
Družnih planinskih poti. Program je zelo pester. Želimo si, da bi ga kvalitetno izpeljali. 
Seveda je veliko odvisno od vremenskih razmer in tudi od priprave udeležencev na turo. 
Njihova samokritičnost in dobra kondicijska pripravljenost je prvi pogoj za dober začetek.

Obvestila za ture bomo objavljali po ustaljeni praksi: 
- na sedežu društva: Bazoviška 4, Nova Gorica, 
- na društveni spletni strani, 
- v časniku Primorske novice,
- v brošurici KAM,
- na Radiu Koper,
-  v oglasnih omaricah (pred sedežem društva, v Cankarjevi ulici 12 nasproti Mercatorjeve 

trgovine, na avtobusni postaji v Novi Gorici, pred marketom v Solkanu, pred papirnico v 
Šempetru in na oglasni deski TIC Temnica)

- v tovarni Iskra v Šempetru in v Gostolu v Novi Gorici,
- pri frizerstvu Zvonka v ulici Gradnikove brigade 51 v Novi Gorici.

Akcije so namenjene članom Planinskega društva Nova Gorica. Prijave zbiramo na sedežu 
društva ob uradnih urah.
Udeleženci morajo ob prijavi na turo seznaniti vodnika z morebitno boleznijo, ki bi ogrozila 
potek ture in bila vzrok za morebitno nesrečo. Oceniti morajo svojo psiho fizično sposobnost 
in odstopiti od ture, če vodnik to predlaga. Pri prijavi na turo je potrebno dosledno upoštevati 
navodila vodnika o potrebni opremi. Vodnik ima pravico pred pričetkom ture udeležencem 
pregledati opremo in jih zavrniti, če oprema ne ustreza. Želimo, da bi bilo na izletih čim več 
udeležbe, in da bi se člani dobro počutili, saj bi tako kovali nova prijateljstva in znanstva ter 
skrbeli za dobro počutje.

Na Bjelašnici (društveni izlet Bosna)
Foto: Drago Šuc
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JANUAR
datum tura - izlet vodnik/ca zahtevnost

5. 1. 2013 31. TRADICIONALNI POHOD NA KUM Jože Sedevčič L/Z

13. 1. 2013 TRADICIONALNI POHOD DRAŽGOŠE Rajko Slokar, 
Jože Sedevčič L/Z

13. 1. 2013
SLEMENOVA ŠPICA 1911 m

(skupina Jalovca, izhodišče Kranjska gora – Koča na 
Gozdu, višinska razlika 685 m, srednje zahtevno)

Stanislav 
Jablanšček Z

FEBRUAR

2. 2. 2013
ZIMSKI POHOD NA VRH TREBNJA 581 m

(izhodišče Mirna Peč, Zijalo izvir Temenice, Sveta Ana, Rupa-
Požiravnik, Vrh, Trebnje, višinska razlika 350 m, skupne hoje 5h)

Jože Sedevčič L

16. - 23. 2. 
2013 PLANINSKO SMUČARSKI IZLET NA JAHORINO – BOSNA Darko Božič,

 Denis Turk

24. 2. 2013 Tradicionalni pohod na POLDANOVEC Aldo Šuligoj L/Z

MAREC

3. 3. 2013
ŠITE 2305 m 

(skupina Jalovca, višinska razlika 1425 m, izhodišče izvir Soče, 
zelo zahtevno)

Stanislav 
Jablanšček ZZ

3. oz. 10. 3. 
2013 ARIHOVA PEČ – AVSTRIJA Drago Kosmač L

10. 3. 2013 Tradicionalni pohod PO KRAŠKI GMAJNI PS Trstelj – 
Bojan Mermolja L

17. 3. 2013 PO JARKIH IN ROVIH 1. SVETOVNE VOJNE (6-7h) Rajko Slokar Z

17. 3. 2013
KOTOVO SEDLO 

(skupina Jalovca, višinska razlika 1168 m, izhodišče dolina 
Planice, zahtevno)

Stanislav 
Jablanšček Z

22. 3. 2013 GLINŠČICA -KOKOŠ Igor Kleč turno 
kolesarjenje L

24. 3. 2013 Tradicionalni pohod na POREZEN Tomaž Barbič L/Z

APRIL
1. 4. 2013 MALA GORA ČEZ KUCELJ 

ob tradicionalnem pohodu Kamenske sekcije Rajko Slokar L

5. - 7. 4. 2013 SONNBLICK – AVSTRIJA
Igor Kleč, 

Hedvika Lesica, 
Tomaž Barbič

turno smučanje

14. 4. 2013 GRADEŽ – ITALIJA Stanislav 
Jablanšček kolesarjenje L

14. 4. 2013 RATITOVEC Oskar Birsa L

14. 4. 2013 Tradicionalni pohod PO BRIČEVI POTI PS Dornberk – 
Anton Harej L

21. 4. 2013 JELENK nad Spodnjo Idrijo Nada Pisk L
27. - 29. 4. 

2013 MALI LOŠINJ – OSORŠČICA – HRVAŠKA Drago Kosmač, 
Lidija Vončina L

27. 4. 2013 Tradicionalni pohod na GOLOBAR Aldo Šuligoj L
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MAJ
datum tura - izlet vodnik/ca zahtevnost

5. 5. 2013 DRUŽNE PLANINSKE POTI v sodelovanju s SPD GORICA, PD 
BRDA, PD KANAL in CAI GORICA Lidija Vončina L

5. 5. 2013 KAMBREŠKO Stanislav 
Jablanšček

kolesarjenje
srednje 

zahtevno

12. 5. 2013 LOKVE Stanislav 
Jablanšček

kolesarjenje
srednje 

zahtevno
19. 5. 2013 JEŽA, IZVIR IDRIJE, KOČA Rajko Slokar L

19. 5. 2013 PRISTOVŠKI STORŽIČ Metod Ličen, 
Simon Gorjup Z/ZZ

26. 5. 2013 KANALSKI VRH – JELENK Stanislav 
Jablanšček

kolesarjenje
zahtevno

JUNIJ

8. – 13. 6. 
2013

SEVERNI APENINI – ITALIJA 
(vožnja do Foligna v Umbriji, vzpon na Monte Pennino 1571 m, 

Monte Bove Sud 2169m v Sibilinskih gorah in  Monte Vettore 
2478 m)

Rajko Slokar, 
Jože Sedevčič L/Z

9. 6. 2013 VAL SETTIMANA – ITALIJA Stanislav 
Jablanšček

kolesarjenje
zahtevno

15. - 22. 6. 
2013 PLANINARJENJE PO MAKEDONIJI IN ALBANIJI Darko Božič,

 Denis Turk L/Z

15. 6. 2013 DAN PLANINCEV V KAMNIŠKI BISTRICI - 120-LET PZS Drago Kosmač L

16. 6. 2013 VELIKA PLANINA
(Stahovica – Jarški dom, spust na Volovjek)

Metod Ličen, 
Simon Gorjup L/Z

JULIJ
5. - 6. 7. 2013 ŠKRLATICA, TRIGLAV Denis Turk,

 Darko Božič ZZ

7. 7. 2013 KOBLA Hedvika Lesica L

13. 7. 2013
PO GREBENU NAD ROBANOVEM KOTOM 

(izhodišče pl. Ravne, čez Polšakovo planino, vrh Križevnika - 
včasih brezpotje, Poljske device (2028 m), Veliko Zelenico 

(2114 m) , Veliki vrh (2110 m). Skupne hoje 6h.)
Simon Gorjup Z

21. 7. 2013 Tradicionalno srečanje NA PLANINI RAZOR Jože Sedevčič L

AVGUST
4. 8. 2013 SREČANJE NA ČAVNU OB 110-LETNICI PD AJDOVŠČINA Lidija Vončina L

17. - 18. 8. 
2013

Ob 60- letnici SLOVENSKE PLANINSKE POTI
OD JEZERSKEGA DO TRŽIČA

(izhodišče pri gostilni »Kanonir« Kranj-Jezersko, po dolini reke 
REKA , planina Podstoržec, Bašeljski preval, Dom na Kališču. 2. 

dan čez Malo Poljano na Tolsti vrh Koča na Kriški gori - Tržič. 
Prvi dan 8 ur hoje, drugi dan 5 ur.)

Simon Gorjup Z

24. - 25. 8. 
2013 TRE CIME – MT. PATERNO – ITALIJA

Metod Ličen, 
Hedvika Lesica, 
Igor Kleč, Tomaž 

Barbič, Jože 
Sedevčič

L/ZZ
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Triglavska jezera
Foto: Lidija Vončina

SEPTEMBER
datum tura - izlet vodnik/ca zahtevnost

8. 9. 2013 BAZOVIŠKI POHOD ČEZ KOKOŠKO Rajko Slokar L

14. 9. 2013
JEREBICA

(vzpon na Jezersko sedlo po zelo strmi, a razgledni poti 2h, na 
greben pod Gorenjim Krivim robom - vrh. S sedla 2h. Z vrha se 

spustimo po poti vzpona ali pa v dolino Možnice. Skupne hoje 7h.)
Simon Gorjup Z

22. 9. 2013 PO IDRIJSKO CERKLJANSKI POTI Nada Pisk L

28. 9. 2013 BREGINJ – MUZEC – BREŠKI JALOVEC Lidija Vončina, 
Drago Kosmač L

OKTOBER
6. 10. 2013 IZLET V NEZNANO Lidija Vončina L

13. 10. 2013 25. tradicionalni pohod PO SEDEVČIČEVI POTI Jože Sedevčič L

18. 10. 2013 ČAVEN – BOŠNARSKA POT Igor Kleč
turno 

kolesarjenje
Z

27. 10. 2013 PO RAPALSKI MEJI Oskar Birsa L

NOVEMBER
3. 11. 2013 Tradicionalni pohod po VITOVSKI KROŽNI POTI PS Šempas –

Slavka Murovec L

9. 11. 2013 POHOD SPOMINA KRNSKA JEZERA Lidija Vončina L/Z

17. 11. 2013 PO MIHAJLOVI POTI: Vitovlje-Lokve-Čepovan (8-9h) Rajko Slokar L/Z

23. 11. 2013 POHOD v spomin na dr. ANDLOVICA Aldo Šuligoj, 
Lidija Vončina L/Z

DECEMBER
8. 12. 2013 MIKLAVŽEVANJE KRASJI VRH Hedvika Lesica L/Z

7. 12. 2013 POHOD NA TRSTELJ in zaključek planinskega leta Darko Božič,
Denis Turk L

14. 12. 2013 Tradicionalni pohod na JAVORNIK Aldo Šuligoj L
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  VODNIKI IN ČLANICI V ODSEKU

 telefon elektronski naslov
  1. Tomaž Barbič 040 834 041 tomaz.barbic@gmail.com
  2. Igor Kleč 031 629 199 igorklec@gmail.com
  3. Stanislav Jablanšček 031 883 169 stanislav.jablanscek@quest.arnes.si
  4.  Simon Gorjup 031 344 967 simoninri@gmail.com
  5.  Darko Božič 051 814 912 darko.bozic@amis.net
  6.  Jože Sedevčič 041 345 411 anastazija.sedevcic@amis.net
  7.  Aldo Šuligoj 041 352 676 /
  8.  Lidija Vončina 041 570 526 lidija.voncina@gmail.com
  9.  Metod Ličen 041 386 136 metod.licen@gmail.com
10.  Rajko Slokar 031 390 382 rajko_slokar@t-2.net
11.  Oskar Birsa 041 656 626 oskar@re-bo.si
12.  Hedvika Lesica 031 478 679 hedvikalesica@yahoo.com
13.  Denis Turk 040 450 027 turkdenis@gmail.com
14.  Iris Gorkič 041 286 384 iris.gorkic@gmail.com
15.  Nada Pisk 051 392 944 /
16.  Drago Kosmač 070 811 375 kosmac.drago@gmail.com

Izlet v neznano
Foto: Drago Šuc

Izlet vodnikov na 
Hochalmspitze v 
Avstriji

Proti Jalovcu
Foto: Metod Ličen

SEPTEMBER
datum tura - izlet vodnik/ca zahtevnost

8. 9. 2013 BAZOVIŠKI POHOD ČEZ KOKOŠKO Rajko Slokar L

14. 9. 2013
JEREBICA

(vzpon na Jezersko sedlo po zelo strmi, a razgledni poti 2h, na 
greben pod Gorenjim Krivim robom - vrh. S sedla 2h. Z vrha se 

spustimo po poti vzpona ali pa v dolino Možnice. Skupne hoje 7h.)
Simon Gorjup Z

22. 9. 2013 PO IDRIJSKO CERKLJANSKI POTI Nada Pisk L

28. 9. 2013 BREGINJ – MUZEC – BREŠKI JALOVEC Lidija Vončina, 
Drago Kosmač L

OKTOBER
6. 10. 2013 IZLET V NEZNANO Lidija Vončina L

13. 10. 2013 25. tradicionalni pohod PO SEDEVČIČEVI POTI Jože Sedevčič L

18. 10. 2013 ČAVEN – BOŠNARSKA POT Igor Kleč
turno 

kolesarjenje
Z

27. 10. 2013 PO RAPALSKI MEJI Oskar Birsa L

NOVEMBER
3. 11. 2013 Tradicionalni pohod po VITOVSKI KROŽNI POTI PS Šempas –

Slavka Murovec L

9. 11. 2013 POHOD SPOMINA KRNSKA JEZERA Lidija Vončina L/Z

17. 11. 2013 PO MIHAJLOVI POTI: Vitovlje-Lokve-Čepovan (8-9h) Rajko Slokar L/Z

23. 11. 2013 POHOD v spomin na dr. ANDLOVICA Aldo Šuligoj, 
Lidija Vončina L/Z

DECEMBER
8. 12. 2013 MIKLAVŽEVANJE KRASJI VRH Hedvika Lesica L/Z

7. 12. 2013 POHOD NA TRSTELJ in zaključek planinskega leta Darko Božič,
Denis Turk L

14. 12. 2013 Tradicionalni pohod na JAVORNIK Aldo Šuligoj L
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Prevoz novih štedilnikov na Krn
Foto: Andrej Marušič

V gospodarskem odseku skrbimo za upravljanje in vzdrževanje planinskih koč v 
lasti društva. 
Člani markacijskega odseka skrbimo za označevanje in vzdrževanje obstoječih 
planinskih poti. Naši člani sodelujejo skupaj s člani gospodarskega odseka 
pri akcijah, ki so skupne. Letos je odsek pridobil štiri nove člane – pripravnike 
markaciste. Nekaj akcij obeh odsekov si lahko ogledate spodaj.

Popravilo poti proti Krnskim jezerom
Foto: Andrej Marušič

Popravilo poti proti Krnskim jezerom
Foto: Andrej Marušič

Markacist na deluPrevoz novih štedilnikov na Krn
Foto: Andrej Marušič
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Jezero Braies - Dolomiti
Foto:  Metod Ličen

Pohod po Bričevi poti
Foto: Bogdan Žorž

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  (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: Slava Katerina Murovec, Maja Gregorič, Tina Vodopivec, Lidija Vončina
Grafična realizacija, tisk in vezava: Grafika Soča d.d., Nova Gorica, 2012
Slika na naslovnici: Izlet mladinskega odseka - jezero Jasna (Foto: Matej Mavrič)


