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   Spoštovane članice in člani!

V letošnjem uvodniku bomo par besed namenili dejavnosti namenjeni našim 
mlajšim članom, saj mladinski odsek Planinskega društva Nova Gorica praznuje v 
letu 2015 štirideset let delovanja na področju mladinskih planinskih taborov. Z izjemo 
enega leta so bili tabori redno izpeljani, v preteklosti tudi dva ali trije na leto. V tem 
dolgem času so se menjale lokacije taborov, vodniki in ostali prostovoljci (kuharice, 
mentorice, ekonomi, idr.). Z leti se je izboljšala oprema tabora in ostala logistika. 
Udeleženci tabora so odraščali. Nekateri so postali vodniki, spet drugi so v tabore 
začeli pošiljati svoje otroke. Spremembe v družbi so vplivale tudi na delo z otroci in 
na ostale aktivnosti v taboru, ki dopolnjujejo pohodništvo. 

Zob časa pa ni vplival na planinske vrednote, ki jih vodniki prenašamo iz generacije 
v generacijo. Solidarnost, poštenost, enakopravnost, čut za sočloveka in ohranjanje 
narave za naše zanamce, so le nekatere od teh, ki bi jih morali gojiti ne le v planinstvu, 
ampak tudi v našem vsakdanjem življenju. Sedaj še bolj kot kdaj koli prej. Planinski 
tabori so ena od oblik aktivnega preživljanja prostega časa, ki omogoča otrokom, 
da doživijo naravo in planinstvo v največji možni meri. Največje zadovoljstvo za nas 
vodnike, ki to dejavnost opravljamo prostovoljno, so nasmejani, zadovoljni obrazi 
otrok in varno izpeljani izleti kot tudi tabori. Za tak visok jubilej se lahko zahvalimo 
vsem udeležencem, ki se vedno znova vračajo, in vsem vodnicam, vodnikom, 
mentoricam in mentorjem, ki so »krivi«, da še vedno vztrajno in po njihovemu vzoru 
organiziramo tabore. 40. obletnico planinskih taborov bomo obeležili od 17. do 19. 
julija z jubilejnim taborom pod Krnom. Lepo vabljeni vsi bivši udeleženci, vodniki in 
mentorji ter tudi ostali planinci.

V nadaljevanju vam predstavljamo svoj program dejavnosti in vas vse vabimo, 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.

Želimo vam veliko lepih in 
varnih trenutkov v gorah!

Planinski tabor Trenta
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    PREDAVANJA
V zimskem času pripravljamo za vas štiri predavanja:

•  17. december 2014 ob 17.30 – Utrinki z Brazilije – slapovi Iguazu – Klavdija Lutman
•  13. januar 2015 ob 17.30 – Burma – Karlo Bizjak
•  februar 2015 – Kolesarjenje po Maroku – Igor Kleč
•  marec 2015 – Alpinistična odprava ZDA 2014 – Jernej Arčon

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

         ODPRTOST PLANINSKEMA DOMA PRI KRNSKIH JEZERIH

Sporočamo vam, da bo letos Planinski dom pri Krnskih jezerih odprt in normalno 
oskrbovan v zimski sezoni in sicer od 07. 03. 2015 do 19. 04. 2015.

     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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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 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.
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Planinski vodniki odseka želimo otrokom in mladim približati gore ter jih naučiti varnega 
gibanja v gorah. Pri organizaciji naših aktivnosti so nepogrešljivi mentorji na osnovnih 
šolah, ki nam pomagajo pri varni in kakovostni izpeljavi izletov. Glavni dejavnosti odseka 
sta organizacija mesečnih planinskih izletov, ki so prilagojeni različnim starostnim 
skupinam, in mladinskega planinskega tabora, ki ga organiziramo v poletnih mesecih. 
Letos praznujemo 40. obletnico mladinskih planinskih taborov, kar je bilo omenjeno 
že v uvodniku. Obeležili jo bomo z organizacijo dveh taborov, ki bosta potekala pod našim 
Krnom. Tabor v času od 10. do 17. julija bo namenjen vam, otrokom in mladini, ki se redno 
udeležujete naših aktivnosti. 40. jubilejni tabor, ki bo potekal od 17. do 19. julija, pa bo 
namenjen nekdanjim udeležencem, mentorjem in vodnikom. 

Zakaj udeleženci radi hodijo z nami na planinske izlete?

Na planinskih izletih mi je lepo, ker se družim s prijatelji, zbiram žige v planinski izkaznici in 
spoznavam naravo. Ko smo šli na Krim, mi je bilo všeč, da smo videli vojašnico. (Matevž Mrhar)
Najlepši planinski izlet mi je bil, ko smo šli v Kamniško Bistrico in so nam gorski reševalci 
prikazali reševanje padalca z drevesa. (Rok Mrhar)
Na izletih je zelo lepo, ker gre z nami učiteljica Klarisa. (Gašper Furlan)
Na planinskem nama je bilo najbolj všeč na taboru v Trenti. (Anisa in Kiti Filipič)
Rad hodim na izlete, ker mi to pomeni druženje s prijatelji, zelo rad hodim in uživam na svežem 
zraku. (Aleks Hvala)
Zelo mi je všeč, kadar imamo dolgo malico. (Blaž Murovec)
Všeč mi je, kadar imamo dolg pohod. (Žiga Murovec)

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!

Snežnik
Foto: Jurij Ličen

Hleviška planina
Foto: Kristjan Baša
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Po Soški poti
Foto: Aljaž Birsa

Izleti v letu 2015

mesec datum kam za vodja izleta opis

januar 24. 1. 2015 Pot za zidom okrog Lokvi OŠ Metka Baša

Pot za zidom je lažja pohodniška pot, ki poteka okrog vasi Lokve. Pretežni del poti je speljan po bukovem gozdu. 
Med potjo se bomo povzpeli na vrh 1189 m visokega Škola ali na Črni vrh (ob televizijskem pretvorniku). Ogledali si 
bomo še eno od zadnjih posebnosti  vasi, to je »lokev« z imenom Goveji kal. Dolžina poti je 7 km, za katero se porabi 
2,5 do 3 ure.

marec 21. 3. 2015 Lipnika (804 m) in Kavčič (879 m) OŠ Anja Brus
Kavčič je travnat vrh na jugu Podgorskega krasa, tik ob slovensko hrvaški meji. Leži v subregiji, ki jo tvorijo Podgorski 
kras, Čičarija in Podgrajsko podolje. Pot bomo začeli v vasi Zazid, nadaljevali v smeri Lipnika in preko ravnice 
nadaljevali na Kavčič, od koder se vidi odličen razgled na Istro, proti Učki, Tržaškemu zalivu in Jadranskemu morju.

april 11. 4. 2015 Tinjan (374 m) OŠ Tina Mavrič
Podali se bomo na konec Slovenske planinske poti (SPP) in sicer na njen najnižji del. Iz vasi Osp se bomo povzpeli na 
Tinjan, ki nudi lep razgled na Tržaški zaliv in okoliške vasi. Z vrha se bomo nato peš spustili v Spodnje Škofije in se od 
tam odpeljali z avtobusom v Ankaran (zadnja točka SPP).

maj 16. 5. 2015 Kranjska reber (1435 m) OŠ Matej Mavrič
Kranjska reber ali Vrh Kašne planine je izrazita kopasta gora v vzhodnem predgorju Grintovcev. S prelaza Črnivec 
(902 m) se bomo po večinoma gozdnati poti povzpeli vse do vrha, ki je travnat in nudi lep razgled na glavne 
Kamniško-Savinjske gore.

junij 6. 6. 2015 Izlet s starši ob koncu šolskega leta OŠ in starše Neža Mahorčič in 
Urška Pregelj Za zaključek šolskega leta bomo povabili starše, da se nam pridružijo na izletu v naravo.

julij

10. - 17. 7. 2015 40. mladinski planinski tabor pod 
Krnom 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 planinske šole,... Če bi 
rad-a preživel-a aktivne počitnice v dobri družbi, si lepo vabljen-a, da se nam pridružiš! Tabor bo potekal pod našo 
goro Krnom.

17. - 19. 7. 2015
Jubilejni tabor pod Krnom ob 40. 
obletnici mladinskih planinskih 

taborov  
 Odrasle Urška Modrijan Mladinski odsek v letu 2015 organizira že 40. mladinski planinski tabor. Za proslavitev obletnice bomo organizirali 

3-dnevni jubilejni tabor, namenjen nekdanjim udeležencem, mentorjem, vodnikom. 

september 19. 9. 2015 Mangartsko sedlo (2055 m) OŠ in dijake Kristjan Baša

Na Mangartsko sedlo vodi zelo lepa in atraktivna cesta, po kateri se z malo poguma lahko odpelje vsak. Mi pa se 
bomo na Mangartsko sedlo odpravili po peš poti z Mangartske planine, ki ji je leta 2000 hud plaz le za las prizanesel. 
Pot je zelo zanimiva in nam ves časa ponuja izredno lep pogled na Jalovec in Loško steno. Tik pod sedlom leži tud 
planinska koča, v kateri se bomo pogreli, če bo zunaj preveč hladno. 

oktober 17. 10. 2015 Gradiška tura OŠ Aljaž Birsa
Gradiška Tura je 793 m visoka skalnata vzpetina na zahodnem robu nanoške planote nad Vipavsko dolino. Z vrha, na 
katerega vodi več lepo speljanih poti,  je lep razgled na Vipavsko dolino, Trstelj, Čaven in Golake.  Zaradi sončne lege 
Gradiške Ture in milega podnebja, kot ga poznamo v Vipavski dolini, jo bomo obiskali v jesenskem času.

november 14. 11. 2015 Polhograjska grmada (898 m) OŠ Anja Mavrič Odpravili se bomo v osrčje Polhograjskega hribovja. Ljudsko izročilo iz časov Ilirskih provinc pravi, da naj bi bila 898 m 
visoka Grmada podobna nosu francoskega kralja Ludvika XIV. V novembru bomo to preverili. 

december 5. - 6. 12. 2015 Dvodnevno Miklavževanje OŠ
Urška Modrijan, 
Nika Horvat in 
Neža Okretič

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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Krim
Foto: Matej Mavrič
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Mentorice na šolah
Lidija Abramič in Vlasta Skok (OŠ Solkan)
Nevenka Bremec in Sergeja Mlakar (OŠ Šempas)
Andreja Levstik (OŠ Miren)
Mateja Pirc (OŠ Bilje)
Sonja Radikon Bratina (OŠ Fran Erjavec)
Klarisa Terčon (OŠ Kostanjevica)
Vanja Velišček (OŠ Šempeter, 
podružnična šola Vrtojba in Vogrsko)

Aktivni člani odseka
Urška Modrijan – načelnica (031 649 610)
Kristjan Baša
Metka Baša
Aljaž Birsa
Jurij Ličen
Neža Mahorčič 
Matej Mavrič
Tina Mavrič
Anja Brus
Nika Horvat
Anja Mavrič
Urška Pregelj

Izlet s starši na Slivnico
Foto: Matej Mavrič
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Vodniško izletniški odsek pri Planinskem društvu Nova Gorica šteje 17 članov. V odsek 
smo vključeni vodniki z različnimi vodniškimi kategorijami in članici, ki pomagata pri 
vodenju in delovanju odseka.
Vodniki se zelo trudimo, da pripravimo kakovostne in raznovrstne pohode in izlete. Radi 
bi ustregli čim širši populaciji, tako po starosti, kot po zahtevnosti. Naš namen je varno 
peljati v hribe čim več članov. Vsako leto pripravimo pester program, ki poleg enodnevnih 
izletov ponuja tudi večdnevne. Že več let sta v programu dva enotedenska izleta v tuja 
gorstva. V zimskih razmerah so v programu turni smuki, v poletnem času pa turno 
kolesarske ture različnih zahtevnosti. Program vključuje tudi pohod planinske skupine 
Šempas, Trstelj in pohod, ki ga organiziramo s Turističnim društvom Banjšice. Planinski 
skupini Gostol in Letrika pa imata svoj progam pohodov, ki se delno vključuje v naše 
izlete. V brošurici objavljamo tudi nekatere tradicionalne pohode drugih društev.

Obvestila o turah so objavljena:
-  v društveni brošurici KDAJ KAM, kjer so navedeni naslovi elektronskih pošt in telefonske številke 

vodnikov, 
- mesečno v brošurici Kam po Mestni občini Nova Gorica,
-  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, 
- 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 Moškem frizerstvu Zvonka v Novi Gorici (Gradnikove brigade 51),
- v trgovini Iglu šport v Solkanu (Trg Jožeta Srebrniča 4),
- prijave za izlete se zbira na sedežu društva ob uradnih urah, 
- običajno so za ture napovedani sestanki z udeleženci na sedežu društva.

Nekaj napotkov udeležencem:
-  Udeleženec se mora pravočasno prijaviti in se udeležiti sestanka, če je ta napovedan.
- Upoštevati mora razpisane pogoje o opremi, saj je od tega je odvisna varnost. 
-  Udeleženec ne sme izsiljevati udeležbe, če vidi, da je prijavljenih že več oseb, kot jih vodnik 

zmore prevzeti brez nevarnosti.
- Udeleženec more biti psihično in fizično pripravljen za turo.
-  Udeležba na izletu zahteva disciplino. Nihče ne sme zapustiti skupino brez vednosti vodnika.
-  Za varno izvedbo izleta je poleg vodnikovega znanja in sposobnosti v veliki meri potrebno tudi 

sodelovanje udeležencev. 
- Dvome in pripombe je potrebo povedati odkrito in javno. 

Vikend varne hoje pri Krnskih jezerih
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Datum Januar Vodnik/ica Zahtevnost

11. 1. Soteska – Dražgoše Jože Sedevčič zimska

18. 1. Jezero – Krim – Rakitna Metod Ličen L/Z

Datum Februar Vodnik/ica Zahtevnost

8. 2. Poldanovec Aldo Šuligoj L/Z

14. 2. Bjelolasica, Hrvaška Drago 
Kosmač L/Z

22. 2. Slivnica nad Cerknico Oskar Birsa L/Z

Datum Marec Vodnik/ica Zahtevnost

1. 3. Arihova peč, Avstrija Drago 
Kosmač L/Z

8. 3. Pohod po Kraški gmajni
Planinska 
skupina 
Trstelj, Bojan 
Mermolja

L

Datum April Vodnik/ica Zahtevnost

11.-12. 4. Vikend turne smuke – Krnska jezera Igor Kleč, 
Tomaž Barbič TS

25.-26. 4. Boč 979 m in Donačka gora 884 m Darko Božič L

25.-26. 4. Sonblick, Avstrija Igor Kleč, 
Tomaž Barbič TS

Datum Maj Vodnik/ica Zahtevnost

9. 5. Blegoš 1562 m Simon Gorjup L

10. 5. Družne planinske poti Lidija Vončina, 
Toni Gleščič L

10. 5. Parenzana od Trsta do Buj Stanislav 
Jablanšček L TK

15. 5. Z gorskimi kolesi nad Nadiškimi dolinami Igor Kleč Z TK

15.-17. 5. Osorščica – Cres in Lošinj, Hrvaška Drago 
Kosmač L

24. 5. Ukve (Ugovica) – Ojstrnik (krožna pot) Metod Ličen L

31. 5. Čisti vrh 1800 m, pogled z nebes v Trento Aldo Šuligoj L brezpotje
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Datum Junij Vodnik/ica Zahtevnost

7. 6. Galetovec nad Bohinjsko Belo 1265 m, 6h hoje
Nada Pisk, 
Jure Gregorčič L

12. 6. Z gorskimi kolesi na Mt. Paularo, Karnija Igor Kleč Z TK

13. 6. Severni Velebit Drago 
Kosmač L

17.-28. 6. Planinarjenje po Turčiji (alternativa Črna gora v primeru 
premajhnega števila prijav)

Darko Božič, 
Hedvika 
Lesica

L/Z/ZZ

21. 6. Po grebenu nad reko Idrija (Judrio) Stanislav 
Jablanšček L TK

27. 6. Vrtaško Sleme 2076 m Simon Gorjup L/Z

Datum Julij Vodnik/ica Zahtevnost

5. 7. Svinjak nad Bovcem Aldo Šuligoj L/Z

18.-26. 7. Krkonoši, Češka
Jože 
Sedevčič, 
Rajko Slokar

L/Z

18. 7. Po vrhovih nad dolino Krme 1962 m - 1975 m Simon Gorjup L/Z

25.-26. 7. Triglav z okolico Drago 
Kosmač ZZ

26. 7. Šplevta (Indijanec) 2382 m, izhodišče in 
sestop Zadnjica, 9h

Jure 
Gregorčič L/Z

Datum Avgust Vodnik/ica Zahtevnost

7.-8. 8.
Civetta, Ferrata degli Alleghesi, 
povratek po Ferrati Attilio Tissi 

Marko 
Belingar, Jože 
Sedevčič

ZZ

16. 8. Vrh nad Peski 2176 m, iz Lepene Jure 
Gregorčič L/Z

29.-30. 8. Viševa skupina – Koštrunove špice, pot stoletnice

Metod 
Ličen, Tomaž 
Barbič, Igor 
Kleč, Jože 
Sedevčič, 
Hedvika 
Lesica

ZZ
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Datum September Vodnik/ica Zahtevnost

6. 9. Bazoviški pohod Jože Sedevčič, 
Rajko Slokar L

12. 9. Macesnovec 1926 m Simon Gorjup L/Z

13. 9. Bavški Grintavec 2347 m, izhodišče in sestop Soča, 
hoje 9h

Jure Gregorčič, 
Marko Belingar L/Z čelada

19. 9. Pohod v spomin na pokojne planince Darko Božič, 
Hedvika Lesica L

20. 9. Banjška planota Stanislav 
Jablanšček TK

26. 9. Breški Jalovec Drago Kosmač L

Datum Oktober Vodnik/ica Zahtevnost

4. 10. Črvov vrh na Šentviški planoti 974 m,  hoje 7h Nada Pisk L

11. 10. Pohod po Sedevčičevi poti - Banjšice Jože Sedevčič L

17. 10. Monte Amariana Igor Kleč, Tomaž 
Barbič Z

18. 10. V neznano Lidija Vončina, 
Toni Gleščič L

25. 10. 3. pohod po Mihajlovi poti Rajko Slokar, 
Jože Sedevčič L/Z

Datum November Vodnik/ica Zahtevnost

7. 11. Pohod spomina Krnska jezera Lidija Vončina, 
Jože Sedevčič L/Z

8. 11. Vitovska krožna pot
Planinska 
skupina Šempas, 
Slavka Murovec

L

22. 11. Pohod v spomin na dr. Andlovica Lidija Vončina, 
Aldo Šuligoj L/Z

Datum December Vodnik/ica Zahtevnost

5. 12. Baška grapa – tematska pot Na svoji zemlji Darko Božič, 
Hedvika Lesica L

19. 12. Čaven – Mali Golak Oskar Birsa L

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

Izlet v neznano - Osolnik
Foto: Lidija Vončina
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   ČLANI ODSEKA 

  telefon elektronski naslov
  1. Tomaž Barbič 040 834 041 tomaz.barbic@gmail.com
  2. Marko Belingar 051 334 338 markobelingar3000@gmail.com
  3. Oskar Birsa 041 656 626 oskar@re-bo.si
  4. Darko Božič 051 814 912 darko.bozic@amis.net
  5. Toni Gleščič  041 460 101 glescic.a@gostol.eu
  6. Simon Gorjup 031 344 967 simoninri@gmail.com
  7. Jure Gregorčič 040 607 386 kajpatigledas@gmail.com
  8. Stanislav Jablanšček 031 883 169 stanislav.jablanscek@quest.arnes.si
  9. Igor Kleč 031 629 199 igorklec@gmail.com
10. Drago Kosmač 041 605 403 kosmac.drago@gmail.com
11. Hedvika Lesica 031 478 679 hedvika.lesica@gmail.com
12. Metod Ličen 041 386 136 metod.licen@gmail.com
13. Jože Sedevčič 041 345 411 joze.sedevcic@gmail.com
14. Rajko Slokar 031 390 382 rajko_slokar@t-2.net
15. Aldo Šuligoj 041 352 676 /
16. Lidija Vončina 041 570 526 lidija.voncina@gmail.com
17. Nada Pisk 051 392 944 /
18. Iris Gorkič 041 286 384 iris.gorkic@gmail.com

Musala 2925m (Bolgarija)
Foto: Darko Božič

Planinarjenje po Siciliji - Etna
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Markacijski odsek skrbi za označevanje, vzdrževanje in urejanje obstoječih pla-
ninskih poti. V sodelovanju s planinskimi skupinami popravlja in zaznamuje okoli 
110 km planinskih poti. Vzdrževanje poti je zahtevno delo in zajema obnovo mar-
kacij, čiščenje in utrjevanje poti, popravilo jeklenic in klinov, postavljanje in obno-
vo 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. 

Proslava pri Krnskih jezerih 
Foto: Tina Mavrič

Foto: Slavka Murovec Foto: Slavka Murovec

Markiranje 
Foto: Miran Bremec
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Pohod po Sedevčičevi poti 
Foto: Nada Pisk

Izlet PS Gostol na Nanos Peralba in Avanza

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:
–  Tonija Gleščiča za planinsko skupino Gostol - tel. 041 460 101
– Bojana Mermoljo 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



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 in priprava: Maja Gregorič, Tina Mavrič, Urška Modrijan, Zdenka Ostrouška, Lidija Vončina
Grafična realizacija, tisk in vezava: Grafika Soča d.d., Nova Gorica, 2014
Slika na naslovnici: Pogled s Krna


