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Tudi v devetinpetdesetem letu delovanja  vam Planinsko društvo 
Nova Gorica predstavlja svoj program in vas vse, drage  Ëlanice in 
Ëlani ter ostali ljubitelji narave in gora vabi k sodelovanju oziroma 
udeležbi  na  podroËjih našega delovanja.
Program odsekov društvene dejavnosti - mladinskega, vodniško 
izletniškega in alpinistiËnega  vam predstavljamo v nadaljevanju.
Dejavni so tudi odseki planinskih skupin- Dornberk, Trstelj, Šempas, 
UNI 3, ki imajo svoje lastne program tako na podroËju izletništva 
kot  pri vzdrževanj planinskih poti na svojih obmoËjih. V letu 2007  
je s svojim programom ponovno zaživela planinska skupina Gos-
tol.
Tudi programi in naËrti gospodarske dejavnosti društva so zastav-
ljeni visoko. Kar veliko truda, napora je potrebno za  nemoteno 
obratovanje, vzdrževanje in obnovo vseh petih planinskih posto-
jank ter vzdrževanju poti.
Tudi v letošnjem letu bomo naše najzvestejše Ëlane, ki se redno 
udeležujejo naših izletov nagradili. VeË o tem na straneh vodniško 
izletniškega odseka.
 V zimskim Ëasu bomo organizirali veË predavanj na temo planin-
stva alpinizma oziroma popotništva, obiËajno  enkrat meseËno 
(ponedeljek). Podrobnejše informacije bodo objavljene  pravoËasno 
na obiËajnih oglasnih mestih  društva.

»lanarina za leto 2008

»lani A - Ëlani z najveË ugodnostmi ........................................... 46 € 
»lani B - odrasli ............................................................................ 18 €
»lani B1 - starejši nad 65 let ....................................................... 11 €
»lani S+Š - srednješolci, študentje .............................................. 11 €
»lani O - osnovnošolski otroci ...................................................... 4 €
»lani P - predšolski otroci ............................................................. 2 €

Podrobnejša predstavitev ugodnosti posameznih kategorij Ëlan-
stva na sedežu društva ali na  domaËi spletni strani.



OBVEŠ»ANJE V PRIMERU NESRE»E

»e se v gorah zgodi nesreËa , je treba hitro in pravilno ukrepati ter 
tako zagotoviti kar najboljšo pomoË.

Nekaj napotkov :
-  ohranimo prisebnost, pomirimo sebe in druge
-  ocenimo položaj
-   zašËitimo sebe ( ter ostale udeležence izleta) in ponesreËenca 

pred  nevarnostmi, kot so padajoËe kamenje, plazovi, mraz.
-  nudimo prvo pomoË,kolikor vemo in  znamo
-  o nesreËi obvestimo reševalce na številko 112
-   številka 112  je dosegljiva tudi na obmoËjih, kjer se mešajo sig-

nali slovenskih ter avstrijskih in italijanskih operaterjev mobilne 
telefonije.

-  številka za klic v sili v  Italiji je 118, v Avstriji pa 140.

PoroËevalec naj operaterju poda kratek, jedrnat in natanËen opis 
stanja na kraju nesreËe.

Nase lahko opozorimo tudi s klicanjem na pomoË (pišËalka), ponoËi 
pa pošiljamo svetlobne signale z baterijo ali ognjem. Signale 
pošiljamo v enakih presledkih, in sicer 6- krat na minuto (en signal 
vsakih 10 sekund). Ta sporoËila ponavljamo v intervalih: 1 minuto 
oddajamo, 1 minuto Ëakamo.

Dogovorjeni dogovor, da je sporoËilo sprejeto, je signal 3- krat na 
minuto.

»e pri reševanju sodeluje helikopter, posadki z znakom Y (yes) 
pokažemo, da potrebujemo pomoË. »e pomoËi ne potrebujemo, 
to pokažemo z znakom N (no)



AlpinistiËni odsek4

AlpinistiËni odsek trenutno sestavlja 7 alpinistiËnih inštruktorjev, 
9 alpinistov ter 20 alpinistiËnih pripravnikov, ki so aktivni in reg-
istrirani pri PZS. Poleg teh je v odseku še 11 ostalih Ëlanov, ki niso 
registrirani pri PZS.
Glavna aktivnost Ëlanov je plezanje v domaËih in tujih gorah tako 
v letnih kot tudi v zimskih razmerah. V Ëasu, ki ni primeren za ple-
zanje v gorah,se pleza v bližnjih plezališËih in na umetnih stenah, 
ki se nahajata v prostorih planinskega društva in v novi športni 
dvorani OŠ Milojke Štrukelj.
Trenutno se izvaja AlpinistiËna šola,katere namen je, da teËajni-
ki pridobijo osnovno znanje, ki je potrebno za varno gibanje in 
plezanje v naših gorah. V okviru šole so organizirane tudi skupne 
ture ter plezalni tabori v letnih in zimskih razmerah. Šola se bo 
zakljuËila z izpitom,ki bo 9. februarja 2008 pri krnskih jezerih. Po 
uspešno zakljuËeni šoli teËajniki postanejo alpinistiËni pripravniki 
in z pridnim zbiranjem vzponov in opravljenim državnim izpitom 
lahko pridobijo naziv  alpinista.

V letu 2008 bomo organizirali alpinis-
tiËno odpravo v Peru,katere se nam-
erava udeležiti veËje število Ëlanov 
odseka in nekaj pridruženih Ëlanov 
iz sosednjih odsekov. Poleg tega 
bomo organizirali nekaj alpinistiËnih 
taborov v naših gorah ter Italijanskih 
Dolomitih in centralnih Alpah.
Zaradi vse veËjega števila Ëlanov 
odseka smo se odloËili,da v letu 2008 
ne bomo organizirali alpinistiËne šole 
in se bomo posvetili predvsem vzgoji 
novih Ëlanov in dvigu kvalitete oprav-
ljenih vzponov.
Naslednja alpinistiËna šola bo predvi-
doma izpeljana v letu 2009. 

Ledeni slap pleza Mitja GleπËiË



Mladinski odsek 5

Pozdravljene mlade planinke in planinci! Pred vami je program, ki 
smo ga Ëlani Mladinskega odseka pripravili za letošnje leto. 
Preden si ga ogledate dovolite, da se vam predstavimo predvsem 
za tiste, ki nas mogoËe ne poznate. Mladinski odsek deluje v okviru 
planinskega društva že veË kot 30 let. V vsem tem Ëasu je bil cilj 
odseka ponuditi mladim aktivno preživljanje prostega Ëasa v naravi 
s sovrstniki in mladim približati gore ter jih nauËiti varnega gibanja 
v gorah. Naša dejavnost je namenjena vsem mladim tako malËkom 
v vrtcih kot osnovnošolcem, dijakom in študentom.
Odsek sestavljamo mladi, na teËajih in izpopolnjevanjih PZS uspo-
sobljeni planinski vodniki, ki se s to dejavnostjo ukvarjamo prosto-
voljno. Glavni dejavnosti odseka sta organizacija meseËnih planinskih 
izletov, ki so prilagojeni razliËnim starostnim skupinam, in mladin-
skih planinskih taborov. Na željo vrtcev in šol pomagamo pri voden-
ju aktivnosti povezanih s planinstvom. Enkrat letno organiziramo 
planinsko orientacijsko tekmovanje in se s Ëlani udeležujemo orien-
tacijskih tekmovanj v Primorski ligi.
Ena od poglavitnih nalog odseka je tudi izobraževanje mladih na 
podroËju varne hoje v gore. V sodelovanju z vrtci in osnovni šolami 
izvajamo akcijo Ciciban planinec, ki je namenjena najmlajšim in ak-
cijo Mladi planinec, ki je namenjena vsem osnovnošolcem. V okviru 
poletnih taborov izvajamo planinsko šolo, s katero mladi pridobijo 
osnovna znanja, ki jih potrebujejo za varno gibanje v gorah. 
»e bi rad-a preživel-a svoj prosti Ëas na malce drugaËen naËin; v nara-
vi s sovrstniki, spoznaval-a in odkrival-a z nami še neodkrite kotiËke 
naših hribov in gora, se preizkusil-a v raznih športnih in družabnih 
igrah, doživel-a obËutek, ko po pre-
hojeni poti na vrhu hriba zreš v da-
ljavo in si deliš smeh z mladimi,...   
skratka se imel-a flfajn« v vseh let-
nih Ëasih, se nam pridruži pri naših 
aktivnostih. Zato ne spreglej nasled-
njih datumov...se vidimo na izletih!
 

Na Briceljk
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I z l e t i  z a  l e t o  2 0 0 8                

 mesec datum kam za Vodja   Opis          

 januar  Tradicionalni izlet na Poldanovec (1299m) O© Mitja Mikuæ   Nezahtevna sneæna tura, kepanje in tekmovanje v izdelavi sneæakov, Ëe bo sneg.   

 februar 8.2. do 10.2.2008 Zimovanje viπje razrede O© in dijake  Urπka Modrijan   Zimski planinski tabor, ki bo potekal v eni od planinskih koË. Udeleæenci se bodo seznanili z varnim 
       gibanjem v sneænih razmerah in se druæili s sovrstniki. Tabor bo izpeljan v skupni organizaciji s sosednjimi  
       PD-ji. Podrobnosti bodo objavljanje naknadno na spletni strani druπtva.    

 marec 3/15/08 Krim (1107m) O© Jasna Kovπca   Nezahtevna tura, iz vasi Jezero se bomo povzpeli na Krim in sestopili v Rakitno, sledil bo ogled Cerkniπkega
       jezera in Rakovega ©kocjana. Prihod predviden v veËernih urah.     

 april 4/12/08 Izlet k Vodnikovemu domu (1805m) O© Neæa MahorËiË   Na Vodnikov dom se bomo povzpeli z Rudnega polja na Pokljuki, Ëez Studorski preval, do koder je za 3h 
       hoda. Pot tehniËno ni zahtevna. Od doma je lep razgled na Triglav in okoliπke vrhove Tosc, Miπelji vrh, 
       ©marjetno glavo, Vernar. Prva koËa je bila zgrajena v spomin na 100-letnico vzpona slovenskega pesnika in 
       duhovnika Valentina Vodnika na Mali Triglav in po katerem je tudi dobila ime.    

 naknadno Tekmovanje iz orientacije vsi Mitja Mikuæ   Tekmuje se v razliËnih starostnih kategorijah, primerno za vsakogar.    

 maj 5/10/08 Spomladansko sreËanje  O©    Glavni organizator sreËanja je MO PD Cerkno, izlet je nezahteven, podrobnosti bodo objavljene naknadno.
  POMO PosoËja - ©ebreljski vrh 

 5/24/08 »rna prst (1844m) viπji  Tina Vodopivec   Do Bohinjske Bistrice se bomo pripeljali z vlakom. Nato bomo peπ nadaljevali mimo zaselka Ravne in 
   razredi O©    Mencingerjevega doma proti »rni prsti. Pot je zanimiva in obËasno strma. Hoje bo za okoli 7h do 8h. 
       Pod vrhom stoji dom, ki je bil preurejen iz italijanske vojaπnice in je imenovan po primorskem planincu
       Zorku JelinËiËu. Na vrhu nas Ëaka prelep razgled na okoliπke vrhove. 

 junij  6/14/08 Blejski Vintgar O© in starπi Kristjna Baπa   Izlet namenjen otrokom in njihovim starπem, nezahteven izlet z vlakom.

 julij  naknadno Mladinski poletni planinski tabor O©    Poletni planinski tabor bo potekal veË dni pod πotori. V Ëasu tabora se bomo povzpeli na okoliπke vrhove,  
 ali  avgust       raziskovali okolico, tekmovali v raznih πportnih aktivnostih, se kopali, plezali,... toËen datum in lokacija
       tabora bosta pravoËasno objavljena.

 september  9/20/08 Slemenova ©pica (1815m) O© Matej MavriË   Z VrπiËa se bomo vzpeli na Vratca. Nato bomo nadaljevali po desni poti, ki se nekoliko spusti. Kmalu nas bo  
       pot pripeljala nad dolino Tamar. Tu bomo preËili poboËja proti zahodu. Kmalu za tem bomo na Slemenu.
       Hoje bo za 2h. Odprl se nam bo lep pogled na manjπa jezerca, v katerih se vidi Jalovec. 

 oktober 10/18/08 Sneænik (1797m) O© Tadej Baπa   Od domu na SviπËakih do vrha se bomo povzpeli po lahki, dobro oznaËeni poti, ki veËinoma vodi po gozdu, 
       izjema je le zadnji del poti, ki je nekoliko bolj odprt in strm. Med potjo bomo obËudovali jesensko obarvane 
       bukove gozdove, Ëe bomo dovolj pozorni pa bomo naπli tudi planike. Hoje bo za okoli 4h. 

 naknadno Jesensko sreËanje POMO PosoËja -  O©    Glavni organiaztor sreËanja je PD Bovec, izlet je nezahteven, podrobnosti bodo objavljene naknadno.
  predvideno Soπka uËna pot

 november 11/15/08 Kum (1220m) O© Erik LiËen   Pot na Kum iz Trbovelj po »ebulovi dolini je ena lepπih, vendar zaradi velike viπinske razlike malo obljudena.
       ZaËeli bomo blizu strani cestnega mostu Ëez Savo. Pot se sprva strmo vzpne vse dokler ne pridemo do zelo 
       lepe in mirne »ebulove doline. Sledi poloæen vzpon skoznjo, zadnja tretjina poti pa je vzpon na vrh.

 december 6.12 in 7.12.2008 Miklavæevanje O© Andrej Lisjak in   Dvodnevno potepanje s prenoËevanjem v planinski koËi, ki naj zaenkrat ostane preseneËenje.
     Filip Vidmar   Podrobnosti bodo objavljene naknadno.

Aktivni Ëlani mladinskega odseka - vodniki in pripravniki 

Kristjan Baπa
Metka Baπa
Tadej Baπa
Jasna Kovπca
Erik LiËen
Jurij LiËen
Andrej Lisjak

Neæa MahorËiË
Matej MavriË
Mitja Mikuæ
Urπka Modrijan
Filip Vidmar
Tina Vodopivec
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Mentorice in mentor na O©

Milena Trbiæan ©atej Miren
Majda ©turm Solkan
Alenka Sedej ©empeter, Vrtojba
Nevenka Bremec ©empas
Aleksander Popit Dornberk, »epovan
Mateja Pirc Bilje
Klarisa Terπon Kostanjevica
Metka Baπa Branik Pod ©piËkom
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Planinski vodniki vodniško izletniškega odseka smo za leto 2008 pripravili 
program izletov, ki vam ga predstavljamo v nadaljevanju.
Pri naËrtovanju programa smo pripravili program izletov  po lahkih, za-
htevnih in zelo zahtevnih poteh. Tudi  za užitke, ki jih nudi zima, vas 
drage planinke in planinci ne bomo prikrajšali.
Tudi v letošnjem letu bomo Ëlane Planinskega društva Nova Gorica, ki 
se udeležujejo naših izletov, za zvestobo nagradili. Za dvajset udeležb 
na izletih v letu  2008  vas bomo popeljali  na enodnevni izlet; kam, naj 
ostane še skrivnost.
Še nekaj napotkov za udeležence naših izletov:
Podrobnejše informacije o izletih, pohodih so objavljeni mesec dni prej 
- na spletnih straneh društva,na naših oglasnih tablah (v Novi Gorici pred 
društveno pisarno, na avtobusni postaji, na Cankarjevi ulici nasproti 
Kemometala,v Solkanu pred marketom, v Šempetru pred papirnico, v 
prostorih tovarne Iskra),  v medijih (Ëasopis Primorske novice, radio Ko-
per, radio Robin, rubrika napoved dogodkov na TV Primorka, ter brošuri 
KAM v Novi Gorici)
V letošnjem letu nameravamo organizirati nekaj dodatnih aktivnosti. 
Nekateri pohodi so v nadaljevanju navedeni le okvirno. Sodelovali 
bomo tudi pri praznovanju 150 letnice rojstva dr. Juliusa Kugyja ter dr. 
Henrika Tume. ToËni datumi izvedb naËrtovanih pohodov bodo znani 
mesec dni prej, zato Ëlane vabimo, da redno spremljajo naše tekoËe na-
jave izletov.
Za dodatne informacije o posameznem pohodu  lahko pokliËete v 
društveno pisarno ali vodnika,ki izlet organizira. Podatki o vodnikih so 
objavljeni v nadaljevanju. Prijave za izlete, kjer je organiziran avtobusni 
prevoz se zbirajo v društveni pisarni, obiËajno mesec dni pred izletom.
V primeru neprimernih vremenskih razmer ali drugih okolišËin, ki lahko 
bistveno vplivajo na varnost ali potek ture, si pridržujemo pravico izvedbe 
rezervnega programa (cilja), prestavitve datuma izleta ali odpovedi.
Sestanki z udeleženci so praviloma v Ëetrtek ali torek (za avtobusne 
izlete) pred izletom, kjer vas bo vodnik seznanil z pogoji za udeležbo, za 
zahtevano opremo,višino prispevka za pokrivanje stroškov izleta (ta je 
za neËlane planinskih društev višji) in vsemi drugimi informacijami,ki so 
bistveni za uspešno izvedbo izleta.
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P l a n  i z l e t o v  v  l e t u  2 0 0 8

JANUAR

so,12.01. Železniki - Ratitovec - Dražgoše Simon Gorjup
 kondicijsko zelo zahteven noËni pohod: iz PrtovËa Ëez Poden 
 na vrh Ratitovca (do tu 3 ure) Po poËitku  nadaljevanje poti proti Dražgošem, 
 kjer je predviden prihod ob 11.uri. organiziran prevoz, v sodelovanju z PD Tolmin

ne,13.01. Po stezah partizanske Jelovice Rajko Slokar  
 udeležba na  tradicionalnem pohodu,prevoz z vlakom,potrebna zimska oprema

ne,13.01. Sella UršiË ( 2280 m) -  zahodne Julijske Alpe - Italija Stanislav JablanšËek 
 v skupini Kanina - izhodišËe na Nevejskem sedlu na 1122  m, 
 višinska razlika 1160 m - zahtevna pot - prevoz z osebnimi avtomobili 
   
so,19.01. Tradicionalni noËni  pohod  Darko BožiË,
 na »rvov vrh (974 m)  - Šentviška planota Simon Gorjup
 na Šentviško planoto tokrat iz vasi Grahovo ob BaËi, 
 ob snežnih razmerah zahtevna pot. Avtobusni prevoz.

FEBRUAR
   
pet.,08.02., Zimski vikend pri krnskih jezerih vodniki vodniškega 
so,09.02. podrobnejši program januarja : glede na vremenske razmere ture na okoliške  odseka skupaj z 
ne,10.02. vrhove in spoznavanje z naËinom gibanja in nevarnostmi  v zimskih razmerah alpinisti
 
ne,17.02. DobrËa (1634m) - Karavanke Simon Gorjup
 Kondicijsko zahtevna tura,organiziran prevoz

ne,24.02 Poldanovec (1299m) Aldo Šuligoj  
 tradicionalni pohod, težavnost odvisna od vremenskih
 razmer,prevoz z osebnimi avtomobili 

MAREC

ne,02.03. 25. zimski pohod na Nanos (1262m) Pavel DrašËek  
 z osebnimi avtomobili do Podnanosa, težavnost ture odvisna od vremenskih razmer

ne,09.03. Sella Buinz ( 2480 m) - zahodne Julijske Alpe - Italija Stanislav JablanšËek 
 v skupini Montaža - izhodišËe na nad. Višini 1162 m na nevejskem sedlu 
 - višinska razlika 1162 m - zelo zahtevna pot - prevoz z osebnimi avtomobili

ne,09.03. Pohod po kraški gmajni Planinska skupina 
 tradicionalni pohod , pot primerna za vsakogar, Trstelj 
 prevoz z osebnimi avtomobili, družabno sreËanje

ne,16.03. Po BriËevi poti na Trstelj Planinska skupina  
 tradicionalni pohod , pohod primeren za vsakogar Dornberk
 “kontaktna oseba : g. Anton Harej (05) 30 18 741

ne,16.03. Forcella della Lavina (2055m) - zahodne Julijske Alpe - Italija Stanislav JablanšËek
 V  Mangrtski skupini, izhodišËe na nad. Višini   941 - višinska razlika 941 m 
 - srednje zahtevno - prevoz z osebnimi avtomobili

pe., 21.03.  Tamar - Kotovo sedlo Igor KleË, 
 skupina Jalovca - Vzhodne Julijske Alpe Tomaž BarbiË  
  klasiËen zimski vzpon v kraljestvu Jalovca, prevoz z osebnimi avtomobili, 
 težavnost odvisna od  trenutnih vremenskih razmer

so, 22.03. Po jarkih in kavernah 1.svetovne vojne Rajko Slokar  
 lahka pot  
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ne,30.03. 33.zimski vzpon na Porezen Pavel DrašËek  
 prevoz z vlakom, težavnost odvisna od vremenskih razmer

APRIL

datum pohod na jurjevo na LašËek Jože SedevËiË 
naknadno  lahka pot, primerna za vsakogar
doloËen

pe,04.04.    Nevejsko sedlo, Prestreljenikovo okno  Igor KleË, 
 zahodne JulijskeAlpe - Italija iz urejenega smuËišËa Tomaž BarbiË
 v pravi zimskogorski in turnosmuški svet

ne,06.04. Bevkov vrh (1050m) - idrijsko hribovje Nada Pisk  
 lahka pot, cca 5 ur hoje,možnost avtobusnega prevoza

so.12.04. Polhograjska grmada (898m) Oskar Birsa  
 nezahtevna oznaËena pot, Ëas hoje : 4 do 5 ur, 
 višinska razlika 500 m, organiziran prevoz

so,26.04. Golobar (1250m) Aldo Šuligoj   
 udeležba na tradicionalnem pohodu, lahka krožna pot, 
 možnost organiziranega prevoza

so,26.04. in ne,27.04. Lošinj, Cres - Hrvaška Darko BožiË
 pogorje OsoršËice in Cresa ter ogled znamenitosti Jože SedevËiË 
 avtobusni prevoz

MAJ
   
datum Batovška krožna pot Jože SedevËiË
naknadno  lahka pot, primerna za vsakogar
doloËen

ne,04.05. Na Šentviško planoto Nada Pisk 
 iz doline Idrijce, lahka pot, možnost organiziranega prevoza

ne,11.05. Družne planinske poti - Matajur (1632 m) Rajko Slokar  
 tradicionalen pohod , sodelovanje z PD Brda, CAI Gorizia in SPD Gorica

so,17.05. Po grebenih Gore Rajko Slokar 
 lahka pot, možnost organiziranega prevoza                           

ne,18.05. Dovška baba (1891 m) - Karavanke Simon Gorjup,   
 nezahteven pohod v mesecu cvetenja narcis, organiziran prevoz Darko BožiË

pe,23.05. Planina Sleme in PertovË Igor KleË, 
 z gorskimi kolesi -  zelo zahtevna tura visoko nad SoËo Tomaž BarbiË 

so,24.05. in  Gorski Kotar - Risnjak - Snežnik Jasna Kovšca,
ne,25.05. lahka pot, avtobusni prevoz - podrobnosti  mesec dni pred izletom Jože SedevËiË 

JUNIJ

ne,01.06. PostovËiË (1611m ), Lanež (1629m) - zahodne Julijske Alpe - Italija Miranda »otar  
 zelo zahtevna oznaËena pot v zahodnem delu Stolovega grebena - 
 del grebenske poti flAlta Via CAI Gemona« z izhodišËem nad vasjo Muzci. 
 »as: 8 ur in cca 1100 višinskih metrov, organiziran prevoz

so,14.06. Po grebenu Košute Ëez šest dvatisoËakov David Kravina  
 Planina Pungrat (1450m), Škrbina (1869m) - Koštunikov turn (2133m )
 zahtevna oznaËena pot.Prevoz do planine Pungrat z osebnimi avtomobili 
 ali kombijem - grebensko preËenje vzhodnega dela Košute, mestoma izpostavljeno 
 (ni za vrtoglave), kondicijsko zahtevna tura - 9 do 10 ur hoje
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pe,20.06. Mangrt (2678m)  Igor KleË, 
 skupina Mangrta - zahodne Julijske Alpe zelo zahtevna pot Tomaž BarbiË
  - pot Via Italia in dalje po t.i. slovenski poti na vrh

pe 20.06  Olševa (1929m ) - Raduha (2062m) - Travnik (1637m ) - Sleme Simon Gorjup
so, 21.06. Iz zgornje savinjske doline na Obel kamen in po celotnem grebenu Olševe
ne, 22.06.  na Raduho, Ëez Travnik in smrekovško pogorje do Slemena. 
 Kondicijsko zahtevna tura, del poti zelo zahteven. Ogled snežne jame.
 Organiziran prevoz 

ne,29.06. Z mangrtske planine po poteh petih vrhov Aldo šuligoj  
 brezpotje, dobra pripravljenost

JULIJ
   
so,05. 07. Pisimoni (1880m), Monte Crostis (1894m) Miranda »otar
 Karnijske Alpe - Italija 
 skupaj z SPD Gorica , na zeleno piramido nad dolino Bele - 
 zahtevna oznaËena pot, zelo dobra kondicijska pripravljenost, 
 tura od 11 - 12 ur, 2000 višinskih metrov,organiziran prevoz

(zveËer)  Škrlatica (2740m) Jasna Kovšca, 
pe. 11.07) skupina Škrlatice - vzhodne Julijske Alpe Jože SedevËiË
so,12.07. in  zelo zahtevna oznaËena pot,predviden potek: Škrlatica, Dolkova špica,
ne,13.07 Kriški podi (prenoËitev), Pihavec, Bovški Gamsovec,Luknja, Vrata. 
 Zelo dobra kondicijska pripravljenost

so,19.07.  StoržiË (2132m )  - Kamniško Savinjske Alpe Simon Gorjup  
 Od doma pod StoržiËem Ëez Veliko Poljano preko Psice na vrh, 
 spust na bašeljski preval in po vzhodni strani StoržiËa 
 Ëez javorniški preval do izhodišËa - zelo zahtevna oznaËena pot 
 - potrebna oprema za zavarovane plezalne poti

AVGUST
   
so 09.08.   južna NemËija Rajko Slokar
do so.16.08. podrobnejši program bo objavljen v spomladanskih mesecih

pe,15.08. Prisojnik (2547 m)  Pavel DrašËek
  skupina Prisojnika - vzhodne Julijske Alpe  
 zelo zahtevna pot (flKopišËarjeva«),prevoz z osebnimi avtomobili 

so.16.08. in  Po jezerski planinski poti Simon Gorjup 
ne,17.08. Vzponi na Virnikov Grintovec (1654m), Kozji vrh (1628m),
 Veliki vrh (1696m) Goli vrh (1787m), Vratca in Veliko Babo 
 - dobra kondicijska pripravljenost - organiziran prevoz

so, 30.08.in  Dolomitske ferrate Igor KleË, 
ne.31.08 podrobnejši opis poti posredovan kasneje, avtobusni prevoz Tomaž BarbiË 
  Jasna Kovšca

ne, 31.08. Po brezpotju nad planino Zaprikraj Aldo Šuligoj  
 lažje brezpotje, predviden Ëas: 7 ur,prevoz z osebnimi avtomobili
   

SEPTEMBER
   
ne,07.09. Špik hude police (2420m),  Montaž (2753m )   Miranda »otar 
 - zahodne Julijske Alpe - Italija 
 zelo zahtevna oznaËena pot - po poti Leva (plezanje v navpiËnih stenah, 
 po ozkih in izpostavljenih policah) na Montaž ,
 predviden Ëas: 8 ur, 1250  višinskih metrov, organiziran prevoz
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so,13.09. Med Mojstrovkami in Jalovcem po starih stezicah  David Kravina
  vzhodne Julijske Alpe 
 zahtevna neoznaËena pot, 
 grebensko preËenje in mestoma izpostavljeno, hoje za 7 -8 ur

so, 20.09. in  Severno Prekmurje  in Porabje na Madžarskem Lidija VonËina
ne, 21.09. lahke poti, ogledi krajevnih znamenitosti, avtobusni prevoz

OKTOBER
   
ne,05.10. Bivera ( 2474m) in Clap savon (2462m)  Miranda »otar
  Karnijske Alpe - Italija  
 zahtevna oznaËena pot na fldvojËka« nad Saurisom, predviden Ëas: 6 ur,  
 900 višinskih metrov, izhodišËe  v dolini Pesarina, organiziran prevoz

ne,12.10. Banjšice Jože SedevËiË  
 tradicionalni pohod, pot primerna za vsakogar, po pohodu družabno sreËanje

ne,19.10. V neznano Lidija VonËina   
 lahka pot 

NOVEMBER
   
so,08.11. Pot spomina - Krn 1918 -2008 
 Težavnost poti na Krnska jezera odvisna od vremenskih razmer, 
 predviden avtobusni prevoz 

ne,09.11. Vitovska krožna pot Planinska Skupina  
 tradicionalni, 11.pohod, pot primerna za vsakogar, Šempas
 po pohodu družabno sreËanje
 
so,15.11. Pot slovenskega spomina: Ob flrapalski meji« Oskar Birsa   
 nezahtevna oznaËena pot, predviden Ëas: 6 do 7 ur, 
 trasa poti: Trata- HotedršËica - Kalce, avtobusni prevoz
   

DECEMBER
   
so,06.12. Miklavžev pohod Darko BožiË  
 lahka pot, pestro in zabavno

ne,21.12. Javornik (1240m) Rajko Slokar  
 tradicionalni zimski pohod,težavnost odvisna od vremenskih razmer,  
 možnost organiziranega  prevoza

Po poti Saπkega kralja Brez Triglava ne gre
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V  l e t u  2 0 0 7  s m o  o s v o j i l i . . .

Ferrata delle Trincee
Foto: Nada Pisk

Z osrednjega druπtvenega izleta - LovËen
Foto: Darko BoæiË

Jagrπe
Foto: Nada Pisk

Obir
Foto: Nada Pisk

SoËa s Sabotina
Foto: Nada Pisk

Na Krasji vrh
Foto: Ivan »otar

Poldanovec
Foto: Nada Pisk
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Aktivni Ëlani vodniško izletniškega odseka :

Tomaž BarbiË gsm 040 834 041 babic.tomaz@siol.net
Oskar Birsa gsm 041 656 626
Darko BožiË gsm 051 814 912 darko.bozic@amis.net.
Miranda »otar gsm 041 964 061
Pavel DrašËek
Toni GlešËiË gsm 041 460 101 
Simon Gorjup gsm 031 344 967
Stanislav JablanšËek gsm 031 883 169
Igor KleË gsm 031 393 404 igorklec@gmail.com
David Kravina gsm 041 393 404 
Jasna Kovšca gsm 051 338 879
Nada Pisk (05)302 42 81
Jože SedevËiË gsm 041 345 411
Rajko Slokar (05) 333 06 03 
Aldo Šuligoj gsm 041 352 676 
Lidija VonËina gsm 041 570 526 

Foto: Ivan »otar Jezero s Krnom
Foto: Cveto Hvala
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Ime in priimek pohodnika :

  datum izlet udeležbo potrjuje vodnik
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 9.   
 10.   
 11.   
 12.   
 13.   
 14.   
 15.   
 16.   
 17.   
 18.   
 19.   
 20.   
 
Æafran
Foto: Nada Pisk

Planinski dom pri Krnskih jezerih
Foto: Cveto Hvala



NAŠE PLANINSKE POSTOJANKE

Dom dr. Klementa  Juga v Lepeni  (700m)
Odprt  od 1.6. do 30.9
IzhodišËe za Krnska  jezera, Krn itd.
telefon: 051 622 719

Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385m)
Odprt od 1.6. do 30.9.
IzhodišËe za:  Veliko Babo, Krn, Komno,                                         

Triglavska jezera itd.
telefon: 051 328 928

GomišËkovo zavetišËe na Krnu (2182m)
Odprt od 1.6. do 30.9.
Dostopi:  iz planine Kuhinja, Drežnice,                                

 Krnskih jezer, Komne itd.
Telefon: 051 611 363 

Stjenkova koËa na Trstelju (664m)
Odprtost:  ob petkih popoldan, sobotah,                               

nedeljah in praznikih ter po dogovoru                     
z najemnico Romino ŽnidarËiË

Dostopi:  iz Lipe, Dornberka, RenË itd.
Telefon: 041352584

Planinski dom Kekec (310m)
Deluje kot gostilna v najemu. 
Odprt je po urniku najemnika. 
IzhodišËe za  Škabrijel in Sveto goro.

Planinsko društvo Nova Gorica
Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica
Tel./fax.:  05  30 23 030
Uradne ure : torek, Ëetrtek, od 15h do 18h
www. planinsko-drustvo-ng.si
e-pošta: planinskod.novagorica@siol.net


