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PLANINSKO DRUŠTVO

Spoštovane članice in člani!
Spet je leto naokoli in pred nami je brošura za prihajajočo sezono. Kot »novopečeni«
varuhinji gorske narave so mi zaupali pripravo uvodnika v katerem vam bom predstavila dejavnosti na področju varovanja gorske narave. V letošnjem letu je društvo pričelo
z aktivnostmi za ustanovitev odseka za varstvo gorske narave, katerega se bo potrdilo
na občnem zboru društva. V času, ko skušamo k delovanju človeka v njegovem okolju
pristopati celovito, ugotavljamo, da so vplivi človeka na gorski svet ter njegove žive in
nežive sestavine veliko kompleksnejši od varovanja zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst.
Ob uveljavljanju programov ekološke sanacije planinskih koč, vzdrževanju planinskih poti
ter organizaciji različnih oblik planinske dejavnosti (planinski izleti, pohodi, turni smuki,
plezalni vzponi, tabori...) potrebujemo v planinskih društvih člane, ki bodo tako ob prenovi ali gradnji planinske koče kot ob vzdrževanju, označevanju in nadelavi planinskih poti,
vodenju izletov, načrtovanju usposabljanj in oblikovanju programa (dejavnosti) planinskega društva znali ravnati in vzgajati v skladu z načeli varovanja gorske narave. Zato vabim vse ljubitelje gorske narave, da se nam pridružijo v novem odseku.
»Z gorami je tako kot z zrcalom iz neke stare skandinavske pravljice. V njem je vsak videl
to , kar je hotel videti. Za prebivalce gora so strma pobočja in gozdovi zemljišče, ki jim
mora omogočiti zaslužek. Za naravovarstvenike so to območja, ki jih je treba ohranjati in varovati. Za številne vernike so to sveti kraji, za turiste zanimivi cilji, ki bi jih radi
dosegli kar se da udobno, varno in poceni. Eni si želijo čim bolj neokrnjene narave in
brezpotij, drugi prisegajo na čim bolje nadelane, označene in zavarovane poti. Je napredek, če hodimo v gore po tlakovanih poteh, spimo v udobnih, hotelom podobnih kočah
in si pot še pošteno skrajšamo s cesto, žičnico ali celo helikopterjem? Ali pa gore s tem
nepovratno izgubijo nekaj, kar nam veliko pomeni? Je prav, če kdo znano klasično smer
opremi s svedrovci – v imenu večje varnosti? Kdo ima bolj prav: Indijanci, ki hočejo, da
njihove svete gore ostanejo nedotaknjene ali športniki, ki si v imenu športnega užitka
želijo plezati po njih? Ali pa imajo morda še največ pravice do posegov gospodarstveniki, ki menijo, da so lesne zaloge, rudna bogastva in turizem vse preveč pomembni, da
bi jih puščali neizkoriščene samo zaradi nekakšnih vraževernih predsodkov? Imajo prav
domačini, ki zgradijo cesto na planino – ali planinci, ki si želijo miru, neokrnjene narave
in odmaknjenosti? Kdaj ima širši interes prednost pred osebnim ali lokalnim interesom?
Kakšni, čigavi in kateri interesi naj imajo v gorah sploh prednost? Res, čas je, da se temeljito zamislimo, kaj so vrednote
gora. In kakšen je naš odnos do
njih. Naslednji korak pa je odločitev,
čemu smo se pripravljeni odreči, da
bi te vrednote ohranili in jih zapustili
zanamcem – v upanju, da jim bodo
kaj pomenile« (Keršič - Svetel, 2002,
str. 35)
Franka Zega
Usposabljanje varuhov gorske narave v
Planinskem domu pri Krnskih jezerih

NOVA GORICA
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PREDAVANJA
V zimskem času pripravljamo za vas tri predavanja:
d
 ecember 2015 – NORDKAPP (Severna Evropa 1.del) – Karlo Bizjak
j anuar 2016 – PAKISTAN – Darja Kolavčič
f ebruar: 2016 – VAROVANJE GORSKE NARAVE IN ALPINIZEM – dr. Irena Mrak

•
•
•

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

OBVESTILO O ČLANARINI
V letu 2016 se na področju članarine uvajajo novosti:
Združitev članarine A in A+, pri čemer se A+ ukine, obseg zavarovanja pa se prenese na
A kategorijo. Višina A članarine ostaja enaka.
Stroške izdaje novih izkaznic z letom 2016 krijejo člani sami. Člani A, B, B1 in S+Š, ki so
izkaznice dobili leta 2013, 2014 ali 2015 uporabljajo te izkaznice še naprej.
Nove izkaznice dobijo člani, ki se bodo leta 2016 prvič včlanili v društvo.

OBRATOVANJE PLANINSKEGA DOMA PRI KRNSKIH JEZERIH
V času zimske sezone, bo Dom pri Krnskih jezerih odprt v mesecu marcu in aprilu.
Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletni strani društva.

Ojstrnik
Foto: Metod Ličen

Alpinistični odsek
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Alpinistični odsek je namenjen tistim,
ki ljubijo plezanje, izzive in nepozabna
doživetja. Trenutno je na odseku preko 30
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 število vzponov v skalnih
Severna stena Srebrnjaka
smereh. Plezamo v domačih in tujih gorah,
Foto: Vanja Kodermac.
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. Redno organiziramo Alpinistično šolo, ki je namenjena
pridobivanju osnovnih znanj za varno osvajanje visokogorskih vrhov, plezanje v plezališčih
in hribih poleti in pozimi. S pričetkom leta 2016 se zaključuje alpinistična šola z 10 tečajniki.
Nove alpinistične šole v 2016 ne bomo organizirali, posvetili se bomo utrjevanju znanja
novopečenih mlajših pripravnikov. Poleg plezanja, 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 poreka 1. 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 pokušanju 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.

Pod steno Zapotoškega vrha.
Foto: Vanja Kodermac.

Pridružite se nam lahko na
sestankih vsak četrtek ob 20:30
na sedežu društva.

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.
Lani smo praznovali jubilejno obletnico mladinskih planinskih taborov in letos tako
nadaljujemo z 41. taborom, ki bo potekal od 9. do 16. julija.
Vsako jutro in zvečer se ob dviganju in spuščanju zastave na taboru zapoje himna. Ker je Krn v
znaku Planinskega društva Nova Gorica, pesem pojemo tako:
Oj, Krn ti moje kraljestvo, domovina!
Brez tebe živeti ne morem,
oj, planina.
Le enkrat, le enkrat sem videl ta kraj,
želim si ga vedno nazaj, nazaj,
le enkrat, le enkrat sem videl ta kraj,
želim si ga vedno nazaj planinski raj.
Življenje žrtvujem za tebe, domovina!
Brez tebe živeti ne morem,
oj, planina.
Le enkrat, le enkrat sem videl ta kraj,
želim si ga vedno nazaj, nazaj,
le enkrat, le enkrat sem videl ta kraj,
želim si ga vedno nazaj planinski raj.
Kot vsako leto, tudi letos nudimo pester celoletni program aktivnosti za različne starostne
skupine. O vsakem izletu bodo podrobnejše informacije pred izletom na naši spletni strani,
socialnem omrežju Facebook, pri vodji izleta in odličnih mentoricah na šoli, ki pobirajo
tudi prijave. V dobri družbi se bomo skupaj odpravili v hribe. Kdaj in kam? Na naslednji
strani si preberite razpored. Pridružite se nam!
Na Krnu
Foto: Matej Mavrič

Na Mrzlem vrhu
Foto: Aljaž Birsa
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Izleti v letu 2016
mesec

datum

kam

za

vodja izleta

januar

16. 1. 2016

V iskanju snega na Javorniku

OŠ

Metka Baša

marec

12. 3. 2016

Planina nad Vrhniko (733 m)

OŠ

Neža Mahorčič

april

16. 4. 2016

Golica (1836 m)

OŠ

Urška Modrijan

maj

14. 5. 2016

Blegoš (1562 m)

OŠ

Kristjan Baša

junij

11. 6. 2016

Izlet s starši ob koncu šolskega leta
na Belopeška jezera

OŠ in starši

Urška Pregelj

julij

9. - 16. 7. 2016

41. mladinski planinski tabor

OŠ in dijaki

naknadno

september

24. 9. 2016

Smučišče Vogel in Šija (1880 m)

OŠ

Anja Brus

oktober

15. 10. 2016

Komna (1520 m)

OŠ in dijaki

Anja Mavrič

november

19. 11. 2016

Dolina Glinščice

OŠ

Matej Mavrič

december

10. - 11. 12. 2016

Dvodnevno miklavževanje

OŠ

Urška Pregelj, Nika
Horvat in Neža Okreti

Šmarna gora
Foto: Matej Mavrič

ič
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opis
Na prvem izletu v novem letu bomo poiskali sneg, kjer bo le mogoče. Zadnje zimske radosti bomo najprej
poizkušali doživeti v okolici Javornika, če pa snega v novem letu ne bo, se bomo pa sprehodili po lažji poti.
Planina nad Vrhniko je za Vrhničane nekaj takega kot za Ljubljančane Šmarna gora - zaradi bližine in lahke dostopnosti je priljubljena izletniška točka, na katero vodi kar nekaj poti iz različnih smeri. Na vrhu se poleg planinske
koče nahaja lesen razgledni stolp, s katerega se ponuja lep razgled na Ljubljansko kotlino in okoliško hribovje (od
Polhograjskih dolomitov do Krima).
Golica je znana po rumenih cveticah, ki cvetijo ravno v tem času. Tudi sami se bomo sprehodili med travniki polnimi narcis, ki jih seveda ne trgajmo in s tem dopustimo, da jih bo še kdo občudoval. Golica je neporaščen vrh, ki
se nahaja severno od Jesenic. Z vrha, ki ima vpisno skrinjico je lep pogled na zahodne Karavanke in del Julijskih
Alp s Triglavom.
Plečati Blegoš je najvišji vrh Škofjeloškega pogorja. Razgled z vrha je veličasten, saj je najvišja točka daleč naokoli. Nanj se
je lahko povzpeti z vseh strani. Le malo pod vrhom je na Murovah postavljena Koča na Blegošu, kjer se lahko tudi prenoči.
Blegoš je tudi Tavčarjeva gora. Pisatelj Ivan Tavčar se je namreč rodil v Poljanski dolini, kjer si je tudi kupil posestvo
in iz njegove okolice črpal moč za svojo besedno ustvarjalnost.
Za zaključek šolskega leta bomo povabili starše, da se nam pridružijo na izletu v naravo. Tokrat si bomo skupaj
ogledali okolico Belopeških jezer, nad njimi pa občudovali mogočni Mangart.
Poletni mladinski planinski tabor bo potekal v šotorih. En teden bomo živeli pod objemom gora, ki jih bomo
nekatera seveda tudi obiskali. Poleg tega pa bomo še tekmovali v različnih športih, ustvarjali, plesali, se učili o
planinstvu, opravili planinsko šolo in večere zaključili s tabornim ognjem in petjem ob kitari. Če želiš, da je poleg
tega še dobra družbe, se nam pridruži!
Vrh Šija se nahaja nad smučiščem Vogel v Spodnjih Bohinjskih gorah. Z vrha je lep pogled na sosednja vrhova v
isti verigi gora - Rodico in Vogel. Lepo se vidi tudi Cerkljansko hribovje in na drugi strani Triglav z vsemi Bohinjskimi gorami.
Izlet bomo začeli z vožnjo z vlakom, nadaljevali z avtobusom, na koncu pa se bomo peš povzpeli do doma na
Komni (1520 m). Široka pot (muljatera) nas bo vodila predvsem skozi gozd. Na vrhu se nam bo odprl čudovit
razgled na Bohinjsko jezero in okoliške hribe – od Pokljuke in Jelovice do Črne Prsti in Vogla.
Odpravili se bomo v dolino reke Glinščice, ki se nahaja jugovzhodno od Trsta v bližini slovensko - italijanske meje.
Raziskali bomo njene naravne in kulturne zanimivosti. Po trasi nekdanje železnice se bomo skozi nekaj tunelov
spustili v dolino ter se mimo ostankov mlinov in slapa Supet povzpeli do cerkvice Sv. Marije na Pečah. V dolini
bomo lahko občudovali tudi stene Kraškega roba in prečudovit pogled na Tržaški zaliv.
Sv. Miklavža bomo tudi letos pričakali v eni izmed planinskih postojank. Na dvodnevnem izletu bomo spoznali
okolico in se povzpeli na bližnji hrib. Kje se bo letos skrival dobri mož, pa naj zaenkrat ostane še skrivnost.

Tinjan
Foto: Matej Mavrič

Mladinski odsek
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Mentorice na šolah

Tabor pod Krnom 2015

Lidija Abramič in Vlasta Skok (OŠ Solkan)
Anita Pušnar 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
Anja Brus – načelnica (041 875 268)
Kristjan Baša
Metka Baša
Aljaž Birsa
Jurij Ličen
Neža Mahorčič
Matej Mavrič
Tina Mavrič
Urška Modrijan
Urška Pregelj
Anja Mavrič
Nika Horvat

Izlet s starši na Slivnico
Foto: Matej Mavrič

Jubilejni tabor pod Krnom 2015
Foto: Matej Mavrič

Srečanje po taboru v
Goriških Brdih
Foto: Matej Mavrič

Vodniško-izletniški odsek
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Vodniško izletniški odsek pri Planinskem društvu Nova Gorica šteje 16 članov.
Za leto 2016 smo pripravili kar obsežen program. Pri izvedbi pohodov bomo poskusili pripraviti
lažjo in težjo varianto, tako se bo lahko vključilo več ljudi in bodo s tem tudi manjši stroški. Delno
nam je uspelo, v nekaterih mesecih pa smo kljub temu pripravili bolj obširno izbiro, in to predvsem
v največji poletni planinski sezoni. Tako je tudi prav. Seveda smo v program poleg pohodov vključili
tudi turno kolesarjenje in turno smučanje. Vključene so zimske lahke ture in zimske zahtevne,
tradicionalni pohodi, srečanja s sosednjimi društvi, lahke in zahtevne ter zelo zahtevne ture. V načrtu
je 10-dnevni izlet v Albanijo in Črno Goro ter 7-dnevni v Francijo. Nekaj izletov je dvodnevnih.
Radi bi ustregli vsem starostnim kategorijam in privabili mlade. Manjkajo nam ne le mladi
udeleženci, temveč tudi mladi oz. novi planinski vodniki. Želimo in upamo, da se bo kdo izmed
pohodnikov odločil za ta korak.
Program vključuje tudi pohode planinskih skupin Trstelja in Šempasa ter pohod, ki ga organiziramo
s Turističnim društvom Banjšice. Planinski skupini Gostol in Mahle pa imata svoj progam pohodov,
ki se delno vključuje v našega. V program smo vključili nekatere tradicionalne pohode drugih
društev. Letos bo naše društvo organizator pohoda DRUŽNE PLANINSKE POTI. Tega pohoda se
udeležujejo tudi pohodniki naših sosednjih društev in iz zamejstva.
Obvestila o turah so objavljena v tej brošuri, kjer so navedeni naslovi elektronskih pošt in telefonske
številke vodnikov
- mesečno v brošurici KAM v Novi Gorici
-	mesečno na plakatih v oglasnih omaricah pred sedežem PD, na 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 Mahle v Šempetru in Gostolu v Novi Gorici
- pri 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 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 psiho 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.
Pripravila: Lidija Vončina
Koštrunove špice
Foto: Oton Grapulin

Družna planinska pot v organizaciji CAI Gorica
Foto: Lidija Vončina
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Datum

JANUAR

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

10. 1. 2016

DRAŽGOŠE

RAJKO SLOKAR,
HEDVIKA LESICA,
JOŽE SEDEVČIČ

L/Z

9-10. 1. 2016

DRAŽGOŠE - NOČNI POHOD
(Železnik-Ratitovec-Dražgoše)

SIMON GORJUP

Z/ZZ

23. 1. 2016

GOLAKI ob polni luni

HEDVIKA LESICA

L/Z

Datum

FRBRUAR

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

14. 2. 2016

VALENTINOV POHOD NA MATAJUR

LIDIJA
VONČINA

L/Z

27. 2. 2016

VISOKOGORJE- JULIJCI

IGOR KLEČ, METOD
LIČEN, HEDVIKA
LESICA

ZZ

28. 2. 2016

POLDANOVEC

ALDO ŠULIGOJ

L/Z

Datum

MAREC

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

13. 3. 2016

POHOD PO KRAŠKI GMAJNI

PLANINSKA
SKUPINA TRSTELJ,
BOJAN
MERMOLJA

L

19. 3. 2016

PO KAVERNAH SVETE GORE

RAJKO SLOKAR

L

28. 3. 2016

VELIKONOČNI POHOD NA LAŠČEK

TONI GLEŠČIČ

L

Datum

APRIL

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

2., 3. 4. 2016

VIKEND TURNE SMUKE

IGOR KLEČ, TOMAŽ
BARBIČ

TS-L/Z

10. 4. 2016

ČRETA

OSKAR BIRSA

L

10. 4. 2016

S KOLESOM NA KORADO

STANISLAV
JABLANŠČEK

L

23. in 24. 04.

DVODNEVNO PLANINARJENJE V ZASAVJU IN
DOLENJSKI

DARKO BOŽIČ,
SIMON GORJUP

L

Datum

MAJ

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

8. 5. 2016

DRUŽNE PLANINSKE POTI v org. PD NOVA GORICA

LIDIJA VONČINA

L

15. 5. 2016

Hleviše in grebeni okrog Idrije, 6 ur hoje

NADA PISK, JURE
GREGORČIČ

L

18. 5. 2016

IVANAC, MT. JOANAZ - turno kolesarjenje

IGOR KLEČ

Z / TKS

22. 5. 2016

CIPRNIK - VITRANC

METOD LIČEN,
IGOR KLEČ, TOMAŽ
BARBIČ

Z

29. 5. 2016

TRUPEJEVO IN MALOŠKO PODNJE

SIMON GORJUP

L

Vodniško-izletniški odsek
Datum
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JUNIJ

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

5. 6. 2016

S KOLESOM PO VIPAVSKI DOLINI

STANISLAV
JABLANŠČEK

L

10. 6. 2016

KOBARIŠKI STOL - turno kolesarjenje

IGOR KLEČ

Z/ TKS

11., 12. 6. 2016

CIMA PALON-MONTE PASUBIO (Italija)

OSKAR BIRSA

L/Z

17. 6-26. 06

VRHOVI ČRNE GORE IN ALBANIJE

DARKO BOŽIČ,
SIMON GORJUP

L/Z/ZZ

Datum

JULIJ

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

2. 7. 2016

PO ZAPUŠČENIH PLANINAH - neoznačene poti

ALDO ŠULIGOJ

L/Z

9. 7. 2016

PRESTRELJENIK

SIMON GORJUP

Z

16. 7. 2015

NA KANJAVEC PREKO KOMARJA

TONI GLEŠČIČ

Z

23.-30. 7. 2016

V DEL CENTRALNEGA MASIVA V FRANCIJI

TONI GLEŠČIČ

L/Z

Datum

AVGUST

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

6., 7. 8. 2016

WATZMANN 2713m, Nemčija

JOŽE SEDEVČIČ,
URŠKA MODRIJAN

Z/ZZ

13. 8. 2016

VRH OSOJNIKA 1975m

JURE GREGORČIČ

L/Z

21. 8. 2016

SREČANJE PLANINCEV MDO POSOČJA NA
POREZNU

ALDO ŠULIGOJ

L

27., 28. 8. 2016

HAFNER (Avstrija - pot prijateljstva)

HEDVIKA LESICA,
METOD LIČEN,
IGOR KLEČ

L/Z

Datum

SEPTEMBER

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

4. ali 11. 9.
2016

BAZOVIŠKI POHOD

JOŽE SEDEVČIČ,
RAJKO SLOKAR

L

17. 9. 2016

DOLINA SEDMERIH JEZER

TONI GLEŠČIČ

L.

18. 9. 2016

S KOLESOM DO MOSTA NA SOČI

STANISLAV
JABLANŠČEK

L

25. 9. 2016

OD BLEDA DO BOHINJSKE BELE, 6 UR HOJE

NADA PISK, JURE
GREGORČIČ

L

30. 9. 2016

OJSTRNIK - turno kolesarjenje

IGOR KLEČ

Z/ TKS

Datum

OKTOBER

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

1. 10. 2016

PIANCAVALLO Italija

HEDVIKA LESICA

L/Z

9. 10. 2016

POHOD PO SEDEVČIČEVI POTI

JOŽE SEDEVČIČ

L

16. 10. 2016

V NEZNANO

LIDIJA VONČINA

L

22. 10. 2016

SREČANJE VODNIKOV MDO POSOČJA

VSI VODNIKI

L

23. 10. 2016

4. POHOD PO MIHAJLOVI POTI

JOŽE SEDEVČIČ,
RAJKO SLOKAR

L/Z

12
Datum

Vodniško-izletniški odsek
NOVEMBER

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

6. 11. 2016

VITOVSKA KROŽNA POT

PLANINSKA
SKUPINA ŠEMPAS,
SLAVKA MUROVEC

L

12. 11. 2016

POHOD SPOMINA KRNSKA JEZERA

TONI GLEŠČIČ,
JURE GREGORČIČ

L/Z

20. 11. 2016

4.POHOD V SPOMIN NA DR. ANDLOVICA

ALDO ŠULIGOJ,
LIDIJA VONČINA

L/Z

Datum

DECEMBER

VODNIK/CA

ZAHTEVNOST

18. 12. 2016

JAVORNIK

ALDO ŠULIGOJ

L

26. 12. 2016

NA ŠTEFANOVO PO SLOVENSKI ISTRI

DARKO BOŽIČ,
SIMON GORJUP

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
Turčija 2015 – Hasan Dagi 3253 m
Foto: Darko Božič

Vodniško-izletniški odsek
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ČLANI ODSEKA
		
1. Tomaž Barbič
2. Oskar Birsa
3. Darko Božič
4. Toni Gleščič
5. Simon Gorjup
6. Jure Gregorčič
7. Stanislav Jablanšček
8. Igor Kleč
9. Hedvika Lesica
10. Metod Ličen
11. Jože Sedevčič
12. Rajko Slokar
13. Aldo Šuligoj
14. Lidija Vončina
15. Nada Pisk
16. Iris Gorkič

telefon
040 834 041
041 656 626
051 814 912
041 460 101
031 344 967
040 607 386
031 883 169
031 629 199
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
oskar@re-bo.si
darko.bozic@amis.net
glescic.a@gostol.eu
simoninri@gmail.com
kajpatigledas@gmail.com
stanislav.jablanscek@quest.arnes.si
igorklec@gmail.com
hedvika.lesica@gmail.com
metod.licen@gmail.com
joze.sedevcic@gmail.com
rajko_slokar@t-2.net
/
lidija.voncina@gmail.com
/
iris.gorkic@gmail.com

Izlet v Krkonoše
Foto: Mirko Bijuklič

Krnsko pogorje
Foto: Metod Ličen
Foto: Simon Tulipan
Krnsko pogorje
Foto: Metod Ličen

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
okoli 110 km planinskih poti. 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, katerega organizira Planinska zveza Slovenije.
Markacisti: Načelnik Franko Peršič (031 426 061),
Anton Harej, Miran Bremec, David Birsa, Albert Furlan, Marjan Vidmar.
Člani gospodarskega odseka skrbimo za upravljanje in vzdrževanje planinskih
koč v lasti društva.
Načelnik Gravnar Rajko (041 652 872),
Cveto Hvala, Celestin Fabijan, Cvetko Dominko, Zoran Breščak, Igor Breščak,
Dušan Bitežnik, Marijan Vodopivec, Ferdinand Golob

Postavitev kažipotov

Gradnja WC pri Planinskem domu na Krnskih jezerih

Planinske skupine
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Zelo pomembno vlogo imajo v društvu tudi planinske skupine oziroma sekcije. S svojimi lastnimi izleti in organiziranjem tradicionalnih pohodov dopolnjujejo planinsko
izletniško dejavnost društva. Velik pomen imajo zaradi širjenja članstva in druženja
članov v okoliških krajih izven centra Nove Gorice in v podjetjih.
Za več informacij o njihovih programih in priključitvi se obrnite na:
•
•
•
•

Marjetko Rogelja za planinsko skupino Gostol – tel.: 041 248 108
Slavko Murovec za planinsko skupino Šempas – tel.: 041 774 249
Silvano Pelicon za planinsko sekcijo ŠD MAHLE Letrika – tel.: 040 348 577
Bojana Mermoljo za planinsko skupino Trstelj – tel.: 041 507 755
Pohod po Sedevčičevi poti

PS Gostol - Veliki rob

Pohod po Kraški gmajni
foto: Slavka Murovec

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: 041 624 068 (Boštjan 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, zanj Branko Rutar
Tekst in priprava: Anja Brus, Mitja Filipič, Slava Katerina Murovec, Amadeja Komprej, Tina Mavrič, Lidija Vončina, Franka Zega
Grafična realizacija, tisk in vezava: Grafika Soča d.d., Nova Gorica, 2015
Slika na naslovnici: Krnsko jezero, foto: Branko Rutar

