
KDAJ KAM 

ON VAO GV OT RŠ IU CR A

D , BO aK zoS vN �I škN aAL 4P

�

19 04 109 - 2

S PLANINSKIM DRU©TVOM 
NOVA GORICA
V LETU

2010



PLANINSKO DRUŠTVO 2

   Spoštovane članice in člani!

Tudi za leto 2010 vam Planinsko društvo Nova Gorica v nadaljevanju predstavlja 
svoj program dejavnosti in vas vse, drage članice in člane in ostale ljubitelji narave, 
vabi k sodelovanju oziroma udeležbi na področjih našega delovanja.
Programe odsekov društvene dejavnosti – mladinskega, vodniško izletniškega in 
alpinističnega odseka vam predstavljamo v nadaljevanju.
Svoje delo predstavljajo tudi odseki planinskih skupin, ki imajo svoje lastne 
programe tako na področju izletništva kot pri vzdrževanju planinskih poti na 
svojih območjih.

V letu 2009 smo z več prireditvami obeležili šestdeset letnico ustanovitve in 
delovanja društva. Na slavnostnem občnem zboru smo poleg podelitve društvenih 
priznanj in priznanj Planinske zveze posebno društveno priznanje podelili tudi ga. 
Tereziki Srebrnič in g. Janku Žigonu za 60. letno zvestobo društvu.
V počastitev jubileja smo v zgodnjem poletju na pohodu na Krnska jezera obeležili 
tudi petindvajset let, kar je bila koča pri Krnskih jezerih predana svojemu namenu. 
V sklopu prireditev občinskega praznika MO Nova Gorica smo septembra s 
fotografijo v prostorih Goriške knjižnice v Novi Gorici predstavili »društvo skozi 
čas« ter z izdajo zbornika »V gorah je modrost« iz različnih »zornih kotov« orisali 
razvoj društva od ustanovitve dalje, s poudarkom na delovanju v zadnjih desetih 
letih. Vsi, ki vas zanima razvoj društva, delovanje odsekov, potek gradnje ter 
vzdrževanje in obnova vseh naših petih planinskih postojank, lahko kupite zbornik 
na sedežu društva za 10 €. 

Planinsko društvo Nova Gorica je za svoje dosedanje uspehe, ki slonijo predvsem 
na prostovoljnem delu, prejelo ob prazniku MO Nove Gorice občinsko nagrado. 
Vsem vam, ki ste kakorkoli vtkali svojo nitko v delovanje društva, se člani upravnega 
odbora in ostalih organov ob tej priložnosti še enkrat zahvaljujemo.

Vabimo vas, da v svojih planinskih potepanjih 
obiščete tudi naše planinske postojanke: v 
Lepeni, pri Krnskih jezerih, na Krnu, na Trstelju 
in seveda tudi na Kekcu. Upamo, da bo vsak 
izmed vas našel nekaj zase v našem programu 
in vam želimo veliko lepih in varnih trenutkov 
v gorah. Srečno!
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    PROGRAM PREDAVANJ V LETU 2010

1. Kolesarjenje po Tibetu – Karlo Bizjak
  Lokacija: Goriška knjižnica Franceta Bevka 
 Datum: torek, 12.01.2010 ob 18. uri

2.  Predavanje slovenskega alpinista Andreja Štremflja o njegovih 
najpomembnejših in najzanimivejših vzponih v Himalaji

 Lokacija: Gledališka dvorana nove telovadnice na Rejčevi ulici
 Datum: torek, 19.01.2010 ob 19. uri

3. Alpinistična odprava: Kalifornija 2009 – Matic Obid
 Lokacija: Goriška knjižnica Franceta Bevka 
 Datum: torek, 09.02.2010 ob 18. uri

4.  Alpinistična odprava: Patagonija 2009 – Jernej Arčon in                       
Rok Stubelj

 Lokacija: Goriška knjižnica Franceta Bevka 
 Datum: torek, 09.03.2010 ob 18. uri

Članarina za leto 2010

Člani A - člani z največ ugodnostmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50 €

Člani B - odrasli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20€

Člani B1 - starejši nad 65 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 €

Člani S+Š - srednješolci, študentje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 €

Člani O - osnovnošolski otroci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 €

Člani P - predšolski otroci  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 €

Podrobnejše predstavitve ugodnosti posameznih kategorij članstva najdete na 
sedežu društva ali na domači spletni strani www.planinsko-drustvo-ng.si.

V letu 2010 se nadaljuje akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov za izgradnjo 
planinskega muzeja v Mojstrani – 1 €  letno na člana.
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Alpinistični odsek je namenjen tistim, ki se radi preizkušajo v najbolj prvinskem 
stiku z gorami in skalami, tistim, ki ljubijo malce bolj ekstremne izzive in radi ple-
zajo. Trenutno so v odseku aktivni 4 alpinistični inštruktorji, 10 alpinistov ter 15 
alpinističnih pripravnikov, vsi registrirani pri PZS. V odseku ljubiteljsko deluje še 10 
članov društva. 

Dejavnost našega odseka je pestra in razgibana ne glede na letne čase. Poleti veliko 
plezamo v domačih in tujih gorah. Večkrat nas pot zanese v Karnijske Alpe in v Dol-
omite. Če vremenske razmere tega ne dopuščajo, plezamo v okoliških plezališčih. 
To so manjše stene, ki so že opremljene in omogočajo varno plezanje. Najbližja 
plezališča so: Izvir Lijaka, Dolga Njiva, Doberdob, Vipavska Bela. Največkrat pa ple-
zamo v Ospu in Črnem Kalu, ki sta tudi eni izmed največjih slovenskih plezališč. V 
zimskem času plezamo kombinirane in ledno snežne smeri v domačih in tujih gorah 
ter ledne slapove. Mladi perspektivni alpinisti se udeležujejo alpinističnega tabora v 
Chamonix-u, ki ga organizira PZS.
Za ohranjanje kondicije treniramo na umetnih stenah, ki se nahajajo na sedežu 
društva, v športni dvorani Osnovne šole Milojke Štrukelj in v Tehničnem 
srednješolskem centru Nova Gorica. Treningi na umetnih stenah se izvajajo v zim-
skem času med tednom v večernih urah.

V letu 2010 bomo organizirali kar nekaj plezalno alpinističnih taborov in sicer 
v Dolomitih, v Vratih in vsakoletni Spominski tabor v Lepeni. V času prvomajskih 
praznikov se bomo odpravili v Paklenico, priljubljeno plezališče ob Jadranu. Konec 
oktobra bomo izpeljali tekmo v športnem plezanju na Dolgi njivi, katere glavni na-
men je predvsem druženje z alpinističnimi odseki iz sosednjih društev. V novembru 
pa bomo organizirali že tradicionalni gorski tek na Krnska jezera.

Vsi ljubitelji gora, strmih sten, plezanja, adrenalina se nam pridružite na našem 
odseku. Dobite nas vsak četrtek zvečer ob 20. uri v prostorih planinskega društva.

Ailefroide
Foto: Jernej Arčon

Aktivni alpinistični 
inštruktorji:
Pavel Ferjančič
Gregor Blažič
Mitja Gleščič
Jernej Arčon

Aktivni alpinisti:
Vanja Nastran
Vladimir Makarovič
Zlatko Weitzer
Zlatko Koren
Rok Stubelj
Peter Podgornik
Tanja Koren
Stanislav Jablanšček
Slavica Podgornik
Matjaž Pintar
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Pozdravljene mlade planinke in planinci! Pred vami je program, ki smo ga člani 
Mladinskega odseka pripravili za letošnje leto. 

Preden si ga ogledate dovolite, da se vam predstavimo predvsem tistim, ki nas 
mogoče še ne poznate. Mladinski odsek deluje v okviru planinskega društva že več 
kot 30 let. V vsem tem času je bil cilj odseka ponuditi mladim aktivno preživljanje 
prostega časa v naravi s sovrstniki in mladim približati gore ter jih naučiti varnega 
gibanja v gorah. Naša dejavnost je namenjena vsem mladim tako malčkom v vrtcih 
kot osnovnošolcem, dijakom in študentom.

Odsek sestavljamo mladi, na tečajih in izpopolnjevanjih PZS usposobljeni planinski 
vodniki, ki se s to dejavnostjo ukvarjamo prostovoljno. 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. Enkrat letno organiziramo planinsko orientacijsko tekmovanje in 
se s člani udeležujemo orientacijskih tekmovanj v Primorski ligi.

Ena od poglavitnih nalog odseka je tudi izobraževanje mladih na področju 
varne hoje v gore. V sodelovanju z vrtci in osnovni šolami izvajamo akcijo Ciciban 
planinec, ki je namenjena najmlajšim in 
akcijo Mladi planinec, ki je namenjena vsem 
osnovnošolcem.
Letos bomo v okviru planinskih izletov 
organizirali planinsko šolo, s katero 
bodo mladi pridobili osnovna znanja, ki 
jih potrebujejo za varno gibanje v gorah. 
Udeleženci izletov se bodo tako teoretično 
in praktično seznanili z nekaterimi od tem 
šole kot so: vremenoslovje, oprema in 
prehrana v gorah, nevarnosti v gorah in GRS, 
osnove prve pomoči, orientacija in planinske 
poti, gibanje v gorskem svetu (osnovne 
tehnike gibanja, vozli), spoznavanje gorstev, 
poznavanje in varstvo gorske narave.

Proti Črni prsti
Foto: Matej Mavrič
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Dolina Glinščice
Foto: Tina Vodopivec

I z l e t i  v  l e t u  2 0 1 0                

mesec datum kam za vodja opis           

 januar 16. 1. 2010 Zimski  izlet na Čaven OŠ in dijaki Urška Modrijan Na Čaven se bomo podali iz Predmeje. Izlet bomo prilagodili snežnim razmeram.

februar 13. 2. 2010 Po krožni Rihemberški poti OŠ
 Tadej Baša in  Po krajšem ogledu Branika (Rihemberka) se bomo podali proti vrhu Golca, kjer se nam bo odpru prelep pogled na Braniško 

       Andrej Lisjak dolino. Izlet je nezahteven in primeren za otroke vseh starosti.

marec 13. 3. 2010 Izlet na tisočake Slavniškega pogorja OŠ Tina Vodopivec
  Iz Zagrada pri Golcu se bomo podali na krožno pot in se med pohodom povzpeli kar na tri vrhove na slovenski strani Čičarije. Prvi 

bo Ostrič (Žabnik), sledil bo vrh Medvižice in nato vrh Razsušice.

april 17. 4 2010 Ratitovec OŠ Erik Ličen
  Iz Petrovč se bomo podali proti pobočjem Ratitovca mimo prevala Povden vse do Krekove koče, ki stoji pod vrhom Gladkega 

vrha. Sestopili bomo v dolino Razor med Gladkim in Kosmatim vrhom nazaj v Petrovče. 

maj 15. 5. 2010 Spomladansko srečanje POMO Posočja vsi Tadej Baša
  Glavni organizator srečanja je MO PD Tolmin, izlet je nezahteven, namenjen otrokom vseh starosti, podrobnosti bodo 

     objavljene naknadno.

junij  5. 6. 2010 Tonocov grad OŠ in starši
 Jurij Ličen in                      Kot vsako leto bomo tudi letos za zaključek šolskega leta organizirali izlet za otroke in njihove starše. Odpravili se bomo na  

    Urška Modrijan  Tonocov grad, strm in skalnat grič nad Sočo severno od Kobarida. Pot bo peljala mimo slikovite antične utrdbe in slapa Kozjak.

julij ali avgust naknadno Mladinski planinski tabor OŠ in dijaki naknadno
  Poletni planinski tabor bo potekal več dni pod šotori. V času tabora se bomo povzpeli na okoliške vrhove, raziskovali bomo 

okolico, tekmovali v raznih športnih aktivnostih, se kopali, se preizkusili v plezanju,... točen datum in lokacija tabora bosta 
pravočasno objavljena.

september 18. 9. 2010 Kofce in Veliki vrh OŠ  Matej Mavrič
  Z začetkom šole se pričnejo tudi naša pohajkovanja po slovenskih hribčkih in gorah. Za naš prvi izlet se bomo podali na planino 

Kofce na južnem pobočju grebena Košute na slovensko-avstrijski meji. Izpred Doma na Kofcah se nam bodo odprli čudoviti 
razgledi.

oktober

 naknadno Jesensko srečanje POMO Posočja vsi Matej Mavrič in                            Srečanje bo organiziralo eno izmed društev iz Posočja. Izlet je nezahteven, namenjen otrokom vseh starosti, podrobnosti bodo 
    Monika Korenč objavljene naknadno.

 
9. 10. 2010 Krasji Vrh višje razrede Tina Vodopivec 

  Iz Drežniških Raven se bomo mimo Planine Zaprikraj podali proti Krasjemu Vrhu. Pot se bo ves čas zložno vzpenjala sprva skozi 
     gozd nato čez manj poraščena pobočja. Peljala nas bo mimo snežne jame in razvalin iz prve svetovne vojne. Na vrhu bomo 
     imeli lep razgled na Bovško kotlino in okoliške vrhove.

november 13. 11. 2010 Sinji vrh OŠ Erik Ličen
  Iz razcepa na cesti Ajdovščina-Col se bomo podali proti Podrti gori, od tam bomo pot nadaljevali po Robu in se nato povzpeli na 

Sinji vrh. Vrnili se bomo v vas Kovk, kjer bomo zaključili naš izlet.

december 4. 12. in 5. 12. 2010 Dvodnevno Miklavževanje vsi
 Urška Modrijan in   Dvodnevni izlet s prenočevanjem v planinski koči. Ostalo naj ostane zaenkrat presenečnenje. Podrobnosti bodo objavljene 

    Filip Vidmar naknadno.
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Tabor Bohinj
Foto: arhiv MO

I z l e t i  v  l e t u  2 0 1 0                

mesec datum kam za vodja opis           

 januar 16. 1. 2010 Zimski  izlet na Čaven OŠ in dijaki Urška Modrijan Na Čaven se bomo podali iz Predmeje. Izlet bomo prilagodili snežnim razmeram.

februar 13. 2. 2010 Po krožni Rihemberški poti OŠ
 Tadej Baša in  Po krajšem ogledu Branika (Rihemberka) se bomo podali proti vrhu Golca, kjer se nam bo odpru prelep pogled na Braniško 

       Andrej Lisjak dolino. Izlet je nezahteven in primeren za otroke vseh starosti.

marec 13. 3. 2010 Izlet na tisočake Slavniškega pogorja OŠ Tina Vodopivec
  Iz Zagrada pri Golcu se bomo podali na krožno pot in se med pohodom povzpeli kar na tri vrhove na slovenski strani Čičarije. Prvi 

bo Ostrič (Žabnik), sledil bo vrh Medvižice in nato vrh Razsušice.

april 17. 4 2010 Ratitovec OŠ Erik Ličen
  Iz Petrovč se bomo podali proti pobočjem Ratitovca mimo prevala Povden vse do Krekove koče, ki stoji pod vrhom Gladkega 

vrha. Sestopili bomo v dolino Razor med Gladkim in Kosmatim vrhom nazaj v Petrovče. 

maj 15. 5. 2010 Spomladansko srečanje POMO Posočja vsi Tadej Baša
  Glavni organizator srečanja je MO PD Tolmin, izlet je nezahteven, namenjen otrokom vseh starosti, podrobnosti bodo 

     objavljene naknadno.

junij  5. 6. 2010 Tonocov grad OŠ in starši
 Jurij Ličen in                      Kot vsako leto bomo tudi letos za zaključek šolskega leta organizirali izlet za otroke in njihove starše. Odpravili se bomo na  

    Urška Modrijan  Tonocov grad, strm in skalnat grič nad Sočo severno od Kobarida. Pot bo peljala mimo slikovite antične utrdbe in slapa Kozjak.

julij ali avgust naknadno Mladinski planinski tabor OŠ in dijaki naknadno
  Poletni planinski tabor bo potekal več dni pod šotori. V času tabora se bomo povzpeli na okoliške vrhove, raziskovali bomo 

okolico, tekmovali v raznih športnih aktivnostih, se kopali, se preizkusili v plezanju,... točen datum in lokacija tabora bosta 
pravočasno objavljena.

september 18. 9. 2010 Kofce in Veliki vrh OŠ  Matej Mavrič
  Z začetkom šole se pričnejo tudi naša pohajkovanja po slovenskih hribčkih in gorah. Za naš prvi izlet se bomo podali na planino 

Kofce na južnem pobočju grebena Košute na slovensko-avstrijski meji. Izpred Doma na Kofcah se nam bodo odprli čudoviti 
razgledi.

oktober

 naknadno Jesensko srečanje POMO Posočja vsi Matej Mavrič in                            Srečanje bo organiziralo eno izmed društev iz Posočja. Izlet je nezahteven, namenjen otrokom vseh starosti, podrobnosti bodo 
    Monika Korenč objavljene naknadno.

 
9. 10. 2010 Krasji Vrh višje razrede Tina Vodopivec 

  Iz Drežniških Raven se bomo mimo Planine Zaprikraj podali proti Krasjemu Vrhu. Pot se bo ves čas zložno vzpenjala sprva skozi 
     gozd nato čez manj poraščena pobočja. Peljala nas bo mimo snežne jame in razvalin iz prve svetovne vojne. Na vrhu bomo 
     imeli lep razgled na Bovško kotlino in okoliške vrhove.

november 13. 11. 2010 Sinji vrh OŠ Erik Ličen
  Iz razcepa na cesti Ajdovščina-Col se bomo podali proti Podrti gori, od tam bomo pot nadaljevali po Robu in se nato povzpeli na 

Sinji vrh. Vrnili se bomo v vas Kovk, kjer bomo zaključili naš izlet.

december 4. 12. in 5. 12. 2010 Dvodnevno Miklavževanje vsi
 Urška Modrijan in   Dvodnevni izlet s prenočevanjem v planinski koči. Ostalo naj ostane zaenkrat presenečnenje. Podrobnosti bodo objavljene 

    Filip Vidmar naknadno.



Mladinski odsek8

Mentor in mentorice:
Aleksander Popit (OŠ Dornberk)
Vlasta Skok (OŠ Solkan)
Alenka Sedej (OŠ Vrtojba in OŠ Šempeter)
Nevenka Bremec (OŠ Šempas)
Klarisa Terčon (OŠ Miren Kostanjevica)
Milena Trbižan Šatej (OŠ Miren)
Edes Arčon Vodopivec (OŠ Branik)

Aktivni člani odseka (vodniki in pomočniki)
Matej Mavrič (načelnik) mobi: 051 310 963 e-mail: matej.mavric@gmail.com
Tadej Baša
Erik Ličen 
Neža Mahorčič
Urška Modrijan
Tina Vodopivec
Monika Korenč
Jurij Ličen
Andrej Lisjak 
Filip Vidmar 

Če bi rad-a preživel-a svoj prosti čas na malce drugačen način; v naravi s sovrstniki, 
spoznaval-a in odkrival-a z nami še neodkrite kotičke naših hribov in gora, se preiz-
kusil-a v raznih športnih in družabnih igrah, doživel-a občutek, ko po prehojeni 
poti na vrhu hriba zreš v daljavo in si deliš smeh z mladimi,...skratka se imel-a »fajn« 
v vseh letnih časih, se nam pridruži pri naših aktivnostih. Se vidimo v hribih!

Plezalni vrtec
Foto: Matej Mavrič
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Tudi za leto 2010 smo planinski vodniki pripravili pester program planinskih izletov, 
pohodov, turno kolesarskih izletov ter turnega smučanja. 
Pri načrtovanju programa smo upoštevali strokovno usposobljenost vodnikov, vaše želje 
in že uveljavljeno tradicijo. Pripravili smo program izletov po lahkih, zahtevnih in zelo 
zahtevnih poteh, tako v letnem kot v zimskem času.  V ponudbo smo vključili tudi izlete za 
ljubitelje turno gorskega kolesarjenja ter vikend za turne smučarje.
Do sedaj uveljavljeno tradicijo osrednjega društvenega izleta smo malo spremenili – za 
vas smo pripravili tri tridnevne izlete - enega za ljubitelje narave v zimskih razmerah, dva 
za ljubitelje lažjih planinskih tur. Pripravili smo tudi šest dvodnevnih izletov (od lažjih do 
zelo zahtevnih) in teden pohodov v naravi v osrčju Dolomitov.
Upamo, da bo vsak od vas našel nekaj primernih izletov zase in z veseljem pričakujemo 
vašo udeležbo.

Podrobnejše informacije o izletih, pohodih (z natančnejšim opisom poti in ostalimi 
zahtevanimi pogoji za udeležbo) so za naslednji mesec praviloma objavljene po 
dvajsetem v tekočem mesecu – na spletnih straneh društva, na naših oglasnih 
tablah (v Novi Gorici pred društveno pisarno, na avtobusni postaji, na Cankarjevi 
ulici nasproti Mercatorja, v Solkanu pred marketom, v Šempetru pred papirnico, 
v prostorih tovarne Iskra), v medijih (časopis Primorske novice, radio Koper, radio 
Robin, rubrika napoved dogodkov na TV Primorka).

Za dodatne informacije o posameznem izletu lahko pokličete tudi v društveno pisarno 
ali vodnika, ki izlet organizira. Telefonske številke oziroma elektronski naslovi vodnikov so 
podani v nadaljevanju. Prijave za izlete, kjer je organiziran avtobusni prevoz, se zbirajo v 
društveni pisarni, običajno mesec dni pred izletom.
Obvezni sestanki z udeleženci so praviloma v četrtek ali torek (za avtobusne izlete) pred 
izletom. Udeleženec naj (najkasneje) na sestanku sam ali skupaj z organizatorjem ture 
presodi, če je tura zanj primerna (kondicijska in tehnična zahtevnost). Udeleženec je 
dolžan upoštevati vodnikova navodila. V kolikor udeleženec nima zahtevane osnovne in 
druge potrebne opreme, organizator izleta – vodnik, udeleženca ne sprejme na izlet.
Na sestanku vas bo vodnik še natančneje seznanil s potekom izleta ter višino prispevka 
za pokrivanje stroškov izleta (ta je za nečlane planinskih društev višji) in vsemi drugimi 
informacijami, ki so bistvene za uspešno izvedbo izleta. V primeru neprimernih 
vremenskih razmer ali drugih okoliščin, ki lahko bistveno vplivajo na varnost ali potek 
ture, si pridržujemo pravico izvedbe rezervnega programa (cilja), spremembe datuma 
izleta ali odpovedi.



Vodniško-izletniški odsek10

JANUAR VODNIK/CA ZAHTEVNOST

So, 9.1.          
Ne,10.1.

Železniki - Ratitovec - Dražgoše
kondicijsko zelo zahteven nočni pohod v sodelovanju s PD Tolmin

Simon Gorjup   
Jasna Kovšca

ZZ

Ne, 10.1. 
Po stezah partizanske Jelovice - 

od Soteske do Dražgoš
zahtevnost odvisna od vremenskih razmer

Rajko Slokar L/Z

Ne, 10.1. Krn (2244m)                                                                                      
zelo zahtevna zimska tura

Stanislav 
Jablanšček

ZZ

So, 16.1. Cima Bella (1911m) - Kovk (1941m) 
zahtevna zimska tura

Stanislav 
Jablanšček

Z

Ne, 24.1. Tolminski kuk (2085m) - Zeleni vrh (2050m)
zelo zahtevna zimska tura

Stanislav 
Jablanšček

ZZ

FEBRUAR 

So, 6.2.    
Ne, 7.2. 
Po, 8.2.

Zelenica                                                                                     
za pohodnike in turne smučarje

Igor Kleč       
Tomaž Barbič 
Jasna Kovšca

Z

Ne, 28.2. Poldanovec (1299m)                                                                               
                    zimska tura, zahtevnost odvisna od vremenskih razmer

Aldo Šuligoj         
Jože Sedevčič

L/Z

MAREC

Ne, 7.3. 
Pohod po Kraški gmajni                                                                

11. tradicionalni pohod, pot primerna za vsakogar, prevoz z osebnimi 
vozili, družabno srečanje

Bojan Mermolja           
(041 507 755)

L

Ne, 14.3.

Pohod s krpljami                                                                            
lažja zimska tura (Julijske ali Karnijske Alpe) odvisna od trenutnih 

vremenskih razmer, predstavljena bo teden dni prej oz. na sestanku 
pred izletom. Možnost izposoje krpelj v trgovini Iglu. Število omejeno.  

Miranda Čotar L

So, 20.3. Zimske Karavanke                                                                           
program bo posredovan naknadno

Aldo Šuligoj         
Jože Sedevčič

ZZ

Ne 21.3. 
Po Bričevi poti: Trstelj - Fajti hrib                                             

          tradicionalni pohod v organizaciji Planinske skupine Dornberk, 
pohod primeren za vsakogar

Anton Harej                
(05 30 18 741)

L

APRIL

So, 3.4. Po jarkih in rovih 1. svetovne vojne Rajko Slokar L

Ne, 11.4. S kolesom po Krasu                                                                      
 turno kolesarjenje

Stanislav 
Jablanšček              

Igor Kleč

Ne, 18.4. Po Kraškem robu Oskar Birsa L

So, 24.4. Matajur                                                                                         
za ljubitelje turno gorskega kolesarjenja

Kleč Igor                    
Stanislav 

Jablanšček



Vodniško-izletniški odsek 11

MAJ VODNIK/CA ZAHTEVNOST

Pe, 7.5. 
So, 8.5. 
Ne, 9.5.

Novi Sad - Fruška gora                                                                  
udeležba na Fruškogorskem maratonu, primerno za vse starostne 

kategorije

Darko Božič               
Lidija Vončina

L

Ne, 9.5. Družne planinske poti                                                                   
v sodelovanju s SDP Gorica, PD Brda, PD Kanal in CAI Gorica 

Jože Sedevčič            
Jasna Kovšca          
Lidija Vončina

L

So, 15.5. Šentviška planota Nada Pisk L

Ne, 16.5. Skutnik (1720m) nad Žago v Kaninskem pogorju       
                         brezpotje - kondicijsko zelo zahtevna tura

Aldo Šuligoj               
Jože Sedevčič

ZZ

So, 22.5. Lahkih nog po lepih stezah na Goro Rajko Slokar L

Ne, 30.5. Stol (2236m) - Vajnež (2099m)                                                         
zahtevna pot, dobra kondicijska pripravljenost)

Simon Gorjup        
Metod Ličen

Z

JUNIJ

So, 5.6.          
Ne, 6.6.

Veliki vrh - Košutnikov turn - greben Košute                   
                    kondicijsko zelo zahtevna tura 

Simon Gorjup             
Jasna Kovšca

ZZ

So, 19.6. Soška pot - od izvira Soče do Kršovca Hedvika Lesica    
Metod Ličen

L

JULIJ

Ne, 4.7.
Hochstadel (2680m) - Lienški Dolomiti - Avstrija  
                      kondicijsko zahtevna tura, število omejeno. Izhodišče v 

Dravski dolini v vasi Oberdrauburg
Miranda Čotar Z

So, 17.7. Jezerska Velika baba - Goli vrh
zelo zahtevna zavarovana krožna pot

Simon Gorjup             
Jasna Kovšca

ZZ

So, 31.7. 
Ne, 1.8. Lepo Špičje (2398m) - koča pri Triglavskih jezerih Jasna Kovšca             

Mitja Mikuž
ZZ

Po, 2.8.  do 
Ne, 8.8.

Dolomiti                                                                                       
PD Nova Gorica v sodelovanju s PD Krka Novo mesto, opis poti bo 

posredovan naknadno
Tomaž Barbič L in Z

AVGUST

So, 7.8. 
Ne, 8.8.

Ojstrica - Planjava - Brana                                                                 
izhodišče v Logarski Dolini - zelo zahtevna zavarovana pot 

Simon Gorjup             
Jasna Kovšca

ZZ

So, 21.8.         
Ne, 22.8

Pian del Cansiglio in okolica Rifugia Pordenone           
Karnijske Alpe, krajše in lažje poti ob pletenici 

Rajko Slokar    
Jože Sedevčič

L

Pe, 27.8.           
So, 28.8.        
Ne, 29.8.

Po Koroški planinski poti
Lidija Vončina             
Simon Gorjup          

Toni Gleščič
L in Z



Vodniško-izletniški odsek12

SEPTEMBER VODNIK/CA ZAHTEVNOST

So, 4.9.
Monte Cimone (Strma peč) 2380m - Italija 

zahodne Julijske Alpe vzpon po zahtevni ferrati Via Norina, število 
udeležencev omejeno

Darko Božič 
Hedvika Lesica

ZZ

Ne, 5.9. Pohod v spomin na Bazoviške žrtve                                         
                           lahka pot, primerna za vsakogar

Rajko Slokar L

Ne, 12.9. 

Plauris (Lopič) - 1958m - 
zahodne Julijske Alpe - Italija      

zahtevna označena pot (izpostavljeno), devet ur hoje, 1600m viš.
razlike. 

Miranda Čotar Z

Ne, 19.9. Jezerski vrh (1246m) - Pristovški storžič (1759m)       
zahtevna krožna pot 

Metod Ličen               
Simon Gorjup

Z

So, 25.9. 
Ne, 26.9. Mirna gora (1047m) in Bela Krajina Rajko Slokar L

OKTOBER

Ne, 3.10.
Prečenje Polovnika - izhodišče  Drežniške Ravne       
kondicijsko zahtevna pot, mestoma brezpotje, več kot 10 ur hoje. 

Organiziran prevoz. Izlet skupaj s planinci SPD Gorica.
Miranda Čotar Z

So, 9.10. Vojsko - Trebuša                                                                            
za ljubitelje turno gorskega kolesarjenja

Igor Kleč                    
Stanislav 

Jablanšček

Ne, 10.10. Pohod po Banjšicah                                                                       
 TD Banjšice v sodelovanju s PD Nova Gorica

Jože Sedevčič L

Ne, 17.10. V neznano Lidija Vončina             
Toni Gleščič

L

NOVEMBER

Ne, 7.11. 
Vitovska krožna pot                                                                  

tradicionalni 13. pohod, pot primerna za vsakogar, po pohodu 
družabno srečanje (Planinska skupina Šempas)

Slavka Murovec          
(041 774 249)

L

So, 13.11.
Pohod spomina - Krn (1918-2010)                                               

      težavnost poti na Krnska jezera odvisna od vremenskih razmer, 
predviden avtobusni prevoz

 Rajko Slokar L/Z

Ne, 21.11. Ratitovec (1678m) Oskar Birsa L

DECEMBER

So, 4.12. Miklavžev pohod                                                                              
lahka pot primerna za vsakogar, program bo posredovan naknadno 

Hedvika Lesica 
Metod Ličen

L

So, 18.12.               
Ne, 19.12.

 Zimski nočni pohod Čez goro k očetu
Črna - Koprivno - planina Luže - Lepena na Koroškem (težavnost 

odvisna od vremenskih razmer)
Rajko Slokar L/Z

Ne, 19.12.  Javornik (1240m)
 tradicionalni zimski pohod, težavnost odvisna od vremenskih razmer

Aldo Šuligoj L/Z



Vodniško-izletniški odsek 13

Proti Monte Paularu
Foto: Ivan Čotar

Na vrhu Anica Kuk
Foto: Lidija Vončina



Vodniško-izletniški odsek14

Aktivni člani vodniško izletniškega odseka:

Tomaž Barbič  gsm 040 834 041 barbic.tomaz@amis.net
Oskar Birsa gsm 041 656 626 oskar@re-bo.si
Darko Božič gsm 051 814 912 darko.bozic@amis.net.
Miranda Čotar gsm 041 964 061 miranda.cotar@siol.net 
Toni Gleščič gsm 041 460 101 anton.glescic1@siol.net
Simon Gorjup gsm 031 344 967 simon@aha-plastik.si
Stanislav Jablanšček gsm 031 883 169 stanislav.jablanscek@quest.arnes.si
Igor Kleč gsm 031 629 199 igorklec@gmail.com
Jasna Kovšca gsm 051 338 879 jasna.kovsca@gmail.com
Lesica Hedvika gsm 031 478 679 hedvikalesica@yahoo.com
Metod Ličen gsm 041 386 136 metod.licen@gmail.com
Nada Pisk gsm 051 392 944
Jože Sedevčič gsm 041 345 411
Rajko Slokar gsm 031 390 382 rajko_slokar@t-2.net
Aldo Šuligoj gsm 041 352 676 
Lidija Vončina gsm 041 570 526  lidija.voncina@siol.net
Mitja Mikuž gsm 041241 663 mmikuz@gmail.com

Stiki z javnostjo:
Iris Gorkič gsm 041 286 384 iris.gorkic@gmail.com

Divjina Karnijskih alp
Foto: Ivan Čotar
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Planinska skupina Gostol na Krnu

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 Marmolja 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

Pohod po Kraški gmajni



NAŠE PLANINSKE POSTOJANKE

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

Planinski dom pri Krnskih jezerih (1385m)
Odprt od 1.6. do 30.9.
Izhodišče za: Veliko Babo, Krn, Komno, 
 Triglavska jezera itd.
Telefon: 051 328 928

Gomiščkovo zavetišče na Krnu (2182m)
Odprt od 1.6. do 30.9.
Dostopi:  iz planine Kuhinja, Drežnice, 
 Krnskih jezer, Komne itd.
Telefon: 051 611 363 

Stjenkova koča na Trstelju (664m)
Odprta ob petkih popoldan, sobotah,
nedeljah in praznikih ter po dogovoru
z najemnico Romino Žnidarčič
Dostopi:  iz Lipe, Dornberka, Renč itd.
Telefon: 041 352 584

Planinski dom Kekec (310m)
Deluje kot gostilna v najemu. 
Odprt je 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: Miranda Čotar, Hedvika Lesica, Tina Vodopivec, Jernej  Arčon in Slava Katarina Murovec
Grafična realizacija, tisk in vezava: Grafika Soča d.d., Nova Gorica, 2009
Slika na naslovni strani: Fitz Roy - Patagonija, Dejan Koren


