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  Spoštovane članice, člani in ostali ljubitelji gora!

Za Planinsko društvo Nova Gorica je leto 2019 še posebej pomembno, saj 10. aprila praznuje 
velik okrogel jubilej, 70-letnico od ustanovnega občnega zbora. S ponosom ugotavljamo, 
da smo le malo mlajši od našega cvetočega mesta vrtnic. Do teh zrelih let ni bila lahka pot. 
V vse pridobljene naložbe so člani, donatorji, volonterji in vsi vodilni, ki so PD vodili sko-
zi desetletja vložili ogromno denarja, svojega časa in energije. Kot v vsaki skupnosti, tudi 
v planinski ni bilo vedno lahko, niti finančno, niti organizacijsko, a s trudom smo prišli do 
tam kjer smo vsi, ki društvu pripadamo, zelo ponosni. Na Planinsko društvo Nova Gorica je 
lahko ponosna tudi lokalna skupnost, v kateri se nahajamo. Planinsko društvo je razvejano 
na dejavnost planinstva, kateremu bo potrebno vsekakor v bodoče posvečati še več pozor-
nosti in več sredstev, kajti prav pohodi in planinske ture za mlade in odrasle so tisto zaradi 
česar je bilo društvo ustanovljeno. Nikakor ne smemo podcenjevati ostalih, ki se ukvarjajo 
z alpinizmom, varstvom narave, vzdrževanjem in označevanjem planinskih poti, planinskih 
skupin, ki se na lokalnih področjih trudijo vključevati v planinstvo, tistih, ki skrbijo za pro-
mocijo društvene dejavnosti in seveda vseh, ki se zelo trudijo z vzdrževanjem naših petih 
planinskih postojank. Na slednje smo ponosni, a delo, ki je potrebno, da se vse odvija tako 
kot narekujejo predpisi in, da smo ob pravem času na pravem mestu, presega zmožnosti 
prostovoljstva. Vsako leto težje, čeprav z zelo dobrimi rezultati, nadziramo in oskrbujemo tri 
naše precej oddaljene postojanke. Da se delo v Lepeni, na Krnskih jezerih in na Krnu začne, 
je potrebno razmišljati in  poskrbeti za delavce že v zimskem času. Organizirati je potrebno 
marsikatero sanacijsko delo, opraviti razna vzdrževalna dela, posodobiti marsikaj, sicer se 
v največji poletni sezoni krepko zalomi. Ker smo v času, kjer vedno bolj zmanjkuje časa za 
družino, za prosti čas, kjer ni posluha za proste dneve, bo odločitev društva za oddajo koč v 
najem najverjetneje prava odločitev?

Poleg jubilejnega pa je leto 2019, za PD, tudi volilno leto, kjer se bo krog vodilnih zamenjal, 
nasledil, dopolnil ali mogoče tudi ostal. To leto zna biti poleg jubilejnega, še posebej po-
sebno, drugačno, lahko tudi naporno. Vsekakor pri 70-ih ne smemo vreči puške v koruzo, to 
tudi ni potrebno. Naše društvo ima trdne temelje, široko dejavnost, manjka le nadaljevati z 
dobrim delom, mogoče novimi svežimi idejami, premišljenimi načrti. 

Čestitke vsem članom in vodilnim ob jubileju. Vsem, ki ste pripomogli, da smo dosegli to 
starost pa HVALA in  GLOBOK POKLON. Verjamem in si zelo želim, da se bodo tudi nasled-
nje generacije trudile za skupno dobrobit in ohranjanje planinske dejavnosti in vzdrževanje 
naših koč.

Tekst: Lidija Vončina

N

Razgled s Krna

Foto: Jasna Delpin



O NOVA GORICA 3

OBVESTILO O ČLANARINI

Planinska članarina za leto 2019, ki jo obravnava tudi Upravni odbor Planinskega društva 
Nova Gorica ne prinaša večjih novosti, le uvedbo dodatnega evra za namen izgradnje koče 
na Korošici. Na letni skupščini PZS  je bil sprejet  sklep, da bo vsak odrasel planinec, ki je 
član PZS, ob plačilu članarine za leto 2019 prispeval dodaten evro za Korošico. Dodaten evro 
prispevamo vsi člani, razen predšolski in osnovnošolski otroci (P+O članarina). 

Predlagana članarina za leto 2019 je:

PREDAVANJA

Kot vsako leto pripravljamo tudi letos štiri predavanja, in sicer:

 •  23. januar 2019 ob 17. uri - Karlo Bizjak: POTEPANJE PO BOLGARIJI, ROMUNIJI IN 
MOLDAVIJI. Predavanje bo potekalo v dvorani Goriške knjižnice Franceta Bevka v Novi 
Gorici.

 •  15. Februar 2019 ob 17. uri - Aleš Česen: KAKO JE BIL PO 40. LETIH OSVOJEN VRH 
LATOKA 1. Vrhunski vzpon iz leta 2018 v Karakorumu, na tehnično izredno zahteven 
vrh Latok 1. (7145 m), so opravili skupaj z Luko Stražarjem in Tomom Livingstonom iz 
Anglije.

 •   Marec 2019 - Darja Kolavčič: DALJNA JUŽNA SIBIRIJA (Altaj in Tuva)
    Predavanje bo potekalo v dvorani Goriške knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici.

 • April 2019 - Alenka Marc: PIRENEJI 2018 - PO NAŠE

Natančen datum, ura in morebitne spremembe, bodo pravočasno objavljene na običajnih 
oglasnih mestih društva in na društveni spletni strani. Prisrčno vabljeni.

Vrste članstva Višina članarine

A član z največjim obsegom ugodnosti
A/ z družinskim popustom

56,00€
51,00€

B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti
B/ z družinskim popustom
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

26,00€
21,00€
19,50€

S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta 
starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti
S+Š/ z družinskim popustom

17,00€

13,80€

P+O predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti
P+O/ z družinskim popustom

   7,00€
   5,60€

IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti 
odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z 
omejenim obsegom ugodnosti

   8,00€

IN/ z družinskim popustom    6,60€

Več podrobnosti si lahko ogledate na spletni strani PZS: https://www.pzs.si/ oz. na sedežu 
Planinskega društva Nova Gorica. Za včlanitev je potreben osebni dokument.
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DKV (Dolar - Kilar - Vavken) v Velikem Draškem vrhuPuntarska smer v Vršacu (Zadnjica - Trenta) 

Alpinistični odsek je namenjen tistim, ki ljubijo plezanje, izzive in nepozabna doživetja. Tre-
nutno je na odseku preko 20 aktivnih alpinistov, alpinističnih inštruktorjev, alpinističnih pri-
pravnikov 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 smereh. Plezamo v domačih in 
tujih gorah, večkrat nas pot zanese v Karnijske Alpe in v Dolomite. Pozimi plezamo kombi-
nirane, ledeno snežne smeri in zaledenele slapove pri nas in v tujini. Ko vremenske razmere 
ne dopuščajo plezanja v visokih stenah, plezamo v okoliških plezališčih. Poleti na Dolgi njivi, 
v Vipavski Beli, Drnulku, Čiginju ali Senici, pozimi pa v Lijaku, Gradiški turi nad Vipavo, in v 
bližnjih italijanskih plezališčih: Doberdob, Obalni cesti (Costiera), Napoleonski cesti (Napo-
leonica), in v plezališčih na kraškem robu: Osp, Mišja peč in Črni Kal. Večkrat obiščemo tudi 
hrvaška obmejna plezališča. 

Za ohranjanje plezalne kondicije vadimo pozimi, 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.

Poleg plezanja in izobraževanja namenjamo svoj prosti čas tudi urejanju in vzdrževanju oko-
liških 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 poteka prvi 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 pokušnjo mladega vina. Novembra, ob koncu alpinistič-
ne 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.

Konec februarja 2019 bomo začeli z novo alpinistično šolo. Več informacij bo na voljo na 
spletni strani odseka aopdng.si ali preko tajništva PD.

Pridružite se nam lahko na sestankih vsak četrtek zvečer ob 20.30 uri, na sedežu planinskega 
društva.



Mladinski odsek 5

Planinski vodniki odseka želimo otrokom in mladim približati gore in 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 mladinskemu 
planinskemu taboru, ki ga organiziramo v poletnih mesecih. Letos tako že 44. leto nestrpno 
pričakujemo tisti teden v osrčju gora.

Na taboru so večeri v znamenju prebiranja skrite pošte. Aljažev stolp sredi tabornega prostora 
sprejme marsikaj, nekateri planinci delijo tudi svoje pesmi. Večkrat so pozornosti deležni tudi 
vodniki. Na taboru 2018 je pozornost nase prevzel Jakob.

JAKOB, O JAKOB
Ti si rešitelj naš,
da zazvonil ni zvonec vaš!
Na turo smo se mi pripravili,
a s plavanjem ste nas presenetili!
Zelo je bilo mrzlo,
da je plavati bilo težko!
Eni so igrali briškulo,
jst pa ne, k' bi mi šlo bol slabo!
Ko smo se domov odpravili,
so eni že na kuharičine špagete mislili!
PS:  Upam da vas moja pisava ne moti in vem, 
da sem pozabil na Patrika, a to me ne briga.

 (Anonimni pesnik s tabora Jezersko 2018)

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 prijave. 
V dobri družbi se bomo skupaj odpravili v hribe. Kdaj in kam? Na naslednji strani si preberite 
razpored. Pridružite se nam! 

Mladinski odsek - PD Nova Gorica

Češka koča, izlet v taboru Jezersko                  

Miklavževanje v Kočevju, 
december 2018
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Izleti v letu 2019

mesec datum kam za vodja izleta

januar 26. 1. 2019 JAVORNIK 5. - 9. razred Anja Brus Cigoj

marec 16. 3. 2019 PO OKOLICI BRANIKA 2. - 4. razred Jakob Čehovin

april 13. 4. 2019 KRIM 5. - 9. razred Neža Mahorčič

junij 1. 6. 2019 ZAKLJUČNI IZLET vsi Urška Pregelj

julij 13. - 20. 7. 2019 MLADINSKI PLANINSKI 
TABOR POKLJUKA 2019

3. - 9. razred Tadej Skok

september 21. 9. 2019 NANOS 2. - 4. razred Nika Hrovat

oktober 19. 10. 2019 SREČANJE PO TABORU udeleženci
tabora in

njihovi starši 

Tadej Skok

november 16. 11. 2019 SKOZI OTLIŠKO OKNO DO 
PREDMEJE

5. - 9. razred  Anja Mavrič

december 7. in 8. 12. 2019 MIKLAVŽEVANJE 2. - 4. razred  Valentina Govek
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dja izleta opis

igoj Javornik je z gozdom poraščen vrh, ki se nahaja jugovzhodno od Črnega vrha. Na vrhu so 
leta 1972 postavili razgledni stolp, ki sega nad krošnje dreves tako, da se nam z vrha odpre 
lep razgled. Ob lepem vremenu se vidijo Dolomiti, Karnijske in Julijske Alpe, Karavanke, 
Kamniško Savinjske Alpe in Snežnik. Vse to pa bo v januarju pokrito s snegom in nam 
pričaralo pravo zimsko idilo.

vin Branik leži v Vipavski dolini, v dolini hudourniške reke Branice. Vas ima dolgo zgodovino, 
težko obdobje med drugo svetovno vojno, hkrati pa ima sedaj več zanimivih planinskih in 
turističnih poti. Nad vasjo bdi mogočen grad Rihemberk. Vas in okolico nam bodo razkazali 
domači vodniki.

čič Krim se dviguje južno od Ljubljanskega barja in nudi odlične razglede na naše najvišje oča-
ke. Pot nas bo peljala od Jezera, čez Planinco, mimo cerkvice Sv. Tomaža. Na vrhu se bomo 
lahko ogreli v planinski koči. Zaradi lokacije in okolice prihaja sem na tisoče planincev, saj 
velja tudi za eno najbolj prepoznavnih gora v okolici Ljubljanske kotline.

egelj Zaključek šolskega leta bomo proslavili tudi nekje v hribih. Pridruži se nam tudi takrat.

Poletni mladinski planinski tabor bo potekal v šotorih. En teden bomo živeli pod obje-
mom gora, nekatere od teh bomo tudi obiskali. Poleg tega 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 družba, se nam 
pridruži!

vat Z lovske koče Vojkovo na robu nanoške planote se bomo podali do Vojkove koče na Nano-
su. Pot nas bo vodila najprej skozi gozd, potem na travnata pobočja, ki so občasno porasla 
z grmičevjem in posameznimi bori. Videli bomo tudi cerkvico sv. Hieronima.  
Z vrha Nanosa se nam bo odprl lep razgled na Postojnsko kotlino, Javornike, Snežnik, 
Vremščico, Slavnik, Tržaški zaliv, del Vipavske doline, Čaven in Golake. 

Skupaj bomo obudili spomine na tiste tople dni, ki smo jih preživeli v šotorih pod obje-
mom Triglava. Ogledali si bomo fotografije in ponovno srečali planinske prijatelje. Ob 
lepem vremenu bomo izpeljali tudi krajši pohod skupaj s starši.

ič Sprehodili se bomo po »Poti po robu« od koder bomo imeli ves čas lep pogled na Vipavsko 
dolino. Šli bomo skozi Otliško okno in slišali zgodbico, kako je nastalo. Avtobus nas bo nato 
pričakal na drugi strani in nas odpeljal nazaj v dolino.

vek Dobrega moža bomo pričakali v enem izmed naših domov CŠOD. Sprehodili se bomo 
po okolici in upali na sneg. Še vsako leto je Miklavž obiskal tudi planince. Ali bo tako tudi 
letos?
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Mentorice na šolah

Lidija Abramič in Vlasta Skok (OŠ Solkan)
Nataša Dakskobler in Tamara Krušič (OŠ Šempas)
Andreja Levstik (OŠ Miren)
Sonja Radikon Bratina (OŠ Fran Erjavec)
Klarisa Terčon (OŠ Kostanjevica)
Vanja Velišček (OŠ Šempeter, podružnična 
šola Vrtojba in Vogrsko)

Tabor Zgornje Jezersko, 

julij 2018

Zimovanje na Uskovnici, februar 2018

Aktivni člani odseka

Anja Brus  Cigoj– načelnica (041 875 268)
Neža Mahorčič
Matej Mavrič
Tina Mavrič
Urška Modrijan
Urška Pregelj
Anja Mavrič
Metka Baša
Nika Horvat
Jakob Čehovin 
Valentina Govek
Tadej Skok
Elis Ferjančič Goljevšček

Zaključni izlet na Planico nad Podpeškim jezerom, junij 2018
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Vodniško izletniški odsek pri Planinskem društvu Nova Gorica ima sedemnajst članov. Pri-
dobili smo novega vodnika pripravnika, ki je že v letu 2018 zelo aktivno deloval pri izvedbi 
izletov. En vodnik se je po dolgoletnem premoru ponovno aktiviral. Za leto 2019 se nam 
pridružuje nov turno kolesarski vodnik. Zaradi bolezni en vodnik v letu 2019 ne bo aktiven.

Pripravili smo program z 41. najrazličnejšimi turami, pohodi, turno kolesarskimi turami in 
turno smučarskimi turami. 

Program je obsežen. Vključuje lahke, zahtevne in zelo zahtevne ture. V marcu bo zimski ta-
bor na Zelenici, v juniju pa devet dnevni izlet v Gruzijo. Pripravili bomo tudi štiri dnevni, 
tri dnevni in dva dnevni izlet. Ob 70-letnici društva je v maju planiran pohod iz Solkana na 
Kekec, na katerega vabimo čim večje število članov.

V društveni program vključujemo pohod Planinske skupine Šempas, pohode Športnega 
društva Mahle Electric Drive iz Šempetra in pohod s Turističnim društvom Banjšice.

Obvestila o turah bodo objavljena:

-  v društveni brošurici KDAJ KAM, 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 avtobusni postaji v Novi 

Gorici, pred trgovino Mercator v Solkanu in pred knjigarno v Šempetru
- na društveni spletni strani 
- kratka obvestila so objavljena v časniku Primorske novice
- na Radiu Koper v planinskem vodniku
- v tovarni Mahle Electric Drive v Šempetru in tovarni Gostol v Novi Gorici
- pri Frizerstvu Zvonka v Novi Gorici, Gradnikove brigade 51.
- v trgovini IGLU ŠPORT v Solkanu, Trg Jožeta Srebrniča 4.

Nekaj napotkov udeležencem:
-  prijave za izlete z vplačili se zbira na sedežu društva ob uradnih urah. Udeležence opo-

zarjamo na riziko pri turah v tujino. Za več dnevne izlete v tujino mora PD oz. vodnik 
dolgoročno rezervirati nočitve v  kočah. Te zahtevajo plačilo akontacije, katero se žal ne 
vrača v primeru odpovedi zaradi neugodnih vremenskih razmer. 

-  Običajno so za ture napovedani sestanki z udeleženci na sedežu društva, ki smo jih v letu 
2019 poskusili v naprej napovedati

-  udeležence, ki se pravočasno prijavijo na PD, se zavaruje za primer poškodb na turi
-  Udeleženec se mora pravočasno prijaviti in se udeležiti sestanka, če je ta predviden.
-  Upoštevati je potrebno 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 vo-

dnik zmore prevzeti brez nevarnosti.
-  Udeleženec mora biti psihično in fizično priravljen za turo.
-  Udeležba na izletu zahteva 

disciplino; nihče ne sme za-
pustiti skupine brez vednosti 
vodnika.

-  Za varno izvedbo izleta je 
poleg vodnikovega znanja 
in sposobnosti v veliki meri 
potrebno tudi sodelovanje 
udeležencev. 

-  Dvome in pripombe je potre-
bo povedati odkrito in javno. 

Pripravila: Lidija Vončina
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datum JANUAR - IME TURE VODNIK/CA ZAHTEVNOST
DATUM 1. 

SESTANKA

13. 1. 2019 POHOD V DRAŽGOŠE JOŽE SEDEVČIČ L/SNEŽNA info Jože

  FEBRUAR      

23. 2. 2019 POLDANOVEC ALDO ŠULIGOJ, TONI GLEŠČIČ L/SNEŽNA 21. 2. 2019

  MAREC      

22. - 24. 3. 
2019

ZIMSKI TABOR NA ZELENICI STANISLAV JABLANŠČEK,
TOMAŽ BARBIČ, IGOR KLEČ

SNEŽNA/TURNA 
SMUKA

 

3. 3. 2019 44. ZIMSKI POHOD PO  VOJKOVIH POTEH NA NANOS PAVEL DRAŠČEK L 28. 2. 2019

23. 3. 2019 POHOD NA POREZEN PAVEL DRAŠČEK L/ZIMSKA 21. 3. 2019

23. 3. 2019 PREŠNICA - SLAVNIK - PREŠNICA UROŠ TOMINEC, 
STANISLAV JABLANŠČEK

KOLESARJENJE  

   APRIL      

13. 4. 2019 SOLKAN - PODSABOTIN - KORADA - PLAVE - SOLKAN UROŠ TOMINEC, 
STANISLAV JABLANŠČEK

MTB 
kolesarjenje

 

14. 4. 2019 HRIBI OKROG IDRIJE - RUPNIKOVA LINIJA NADA PISK L 11. 4. 2019

22. 4. 2019 VELIKONOČNI POHOD NA LAŠČEK TONI GLEŠČIČ, LIDIJA VONČINA L info Toni, Lidija

27. 4. 2019 PIVŠKI HRIBI TONI GLEŠČIČ, LIDIJA VONČINA L 25. 4. 2019

  MAJ      

5. 5. 2019 POLŠNIK-ZASAVJE OSKAR BIRSA L 25. 4. 2019

11. 5. 2019 KRN IZ PLANINE KUHINJE MARKO KODRIČ, TONI GLEŠČIČ L 9. 5. 2019

12. 5. 2019 SOLKAN - KEKEC ob 70-letnici PD PD IN VODNIKI L info PD

18. 5. 2019 AŽLA - SAVOGNA - LIVEK - AVSA - MATAJUR - ALŽA UROŠ TOMINEC KOLESARJENJE info Uroš

25. 5. 2019 BEGUNJŠČICA (2. 060M) IZ BEGUNJ MARKO KODRIČ, 
JURE GREGORČIČ

L 16. 5. 2019

  JUNIJ      

1. 6. 2019 SLOVENSKA VAS - SV. TROJICA  - SLOVENSKA  VAS UROŠ TOMINEC, 
STANISLAV JABLANŠČEK

KOLESARJENJE info Uroš, Stane

15. 6. 2019 CJASUT DEL SCIOR UROŠ TOMINEC, 
STANISLAV JABLANŠČEK

KOLESARJENJE info Uroš, Stane

22. - 30. 6. 2019 PLANINARJENJE - TREKING V GRUZIJI DARKO BOŽIČ L/Z Z LIFETREK

  JULIJ      

21. 7. 2019 SREČANJE NA PLANINI RAZOR, VOGEL, GLOBOKO MARKO KODRIČ, JOŽE 
SEDEVČIČ

L 18. 7. 2019

28. 7. 2019 VRH LAŠKE PLANJE (2448) MARKO KODRIČ, 
JURE GREGORČIČ

Z 23. 7. 2019

  AVGUST      

2. 8. 2019 FERRATA COLINETTA IGOR KLEČ, JOŽE SEDEVČIČ, 
TOMAŽ BARBIČ,

Z 30. 7. 2019
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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

11. 8. 2018 ČELO (2228m) JURE GREGORČIČ Z 6. 8. 2019

17. 8. 2019 CENIA MERLONE Z JULIJCI PAVEL DRAŠČEK Z 14. 8. 2019

29. 8. - 1. 9. 
2019

TURNO KOLESARSKI TABOR LIVIGNO IGOR KLEČ, BRANKO 
BELINGAR, STANISLAV 
JABLANŠČEK

L/Z 22. 8. 2019

31. 8. 2019 TIROLSKA-WILDER KAISER (DEŽELA GORSKEGA 
ZDRAVNIKA)

IGOR KLEČ, BRANKO 
BELINGAR, STANISLAV 
JABLANŠČEK,

L/Z 27. 8. 2019

  SEPTEMBER      

8. 9. 2019 BEGUNJSKI VRH, CMIR IZ KOTA MARKO KODRIČ L/Z 29. 8. 2019

8. 9. 2019 BAZOVIŠKI POHOD JOŽE SEDEVČIČ L info Jože

15. 9. 2019 PO DOLINI SEDMERIH JEZER TONI GLEŠČIČ, LIDIJA VONČINA Z 12. 9. 2019

22. 9. 2019 HRIBI OKROG IDRIJE NADA PISK L 19. 9. 2019

28. 9. 2019 25. TRADICIONALNI POHOD BREGINJ -MUZEC-
BREŠKI JALOVEC

PAVEL DRAŠČEK L 26. 9. 2019

28. 9. 2019 VELIKA TIČARICA-ČISTI VRH ALDO ŠULIGOJ, MARKO KODRIČ Z-BREZPOTJE 26. 9. 2019

  OKTOBER      

6. 10. 2019 41. TRADICIONALNI POHOD NA SLAVNIK PAVEL DRAŠČEK L 3. 10. 2019

13. 10. 2019 V NEZNANO LIDIJA VONČINA, TONI GLEŠČIČ L 10. 10. 2019

11. - 1. 9. 2019 VELEBIT-PAKLENICA-DUGI OTOK DARKO BOŽIČ L 12. 9. 2019

20. 10. 2019 POHOD PO SEDEVČIČEVI POTI TD Banjšice JOŽE SEDEVČIČ L info Jože

26. 10. 2019 POHOD PO MIHAJLOVI POTI TONI GLEŠČIČ, JOŽE SEDEVČIČ L  

  NOVEMBER      

9. 11. 2019  KRNSKA JEZERA LIDIJA VONČINA, TONI GLEŠČIČ L 7. 11. 2019

10. 11. 2019 21. POHOD PO VITOVSKI KROŽNI POTI PS ŠEMPAS, SLAVKA MUROVEC L info 041774249, 
Slavka

30. 11. - 1. 12. 
2019

KOMNA - MIKLAVŽEVANJE OSKAR BIRSA L 26. 11. 2019

  DECEMBER      

8. 12. 2019 POHOD V SPOMIN NA dr. ANDLOVICA ALDO ŠULIGOJ L/ZIMSKA 5. 12. 2019

21. 12. 2019 JAVORNIK ALDO ŠULIGOJ L/ZIMSKA 19. 12. 2019

26. 12. 2019 PREDNOVOLETNO PLANINARJENJE DARKO BOŽIČ L 19. 12. 2019



Vodniško-izletniški odsek12

Glinščica 2018

Pot  sedmih slapov (Buzet, Istra)   
Foto: Oskar Birsa

Avstrija 
(vrh Hochlantsch, 

1722 m) 2018

  ČLANI VODNIŠKO IZLETNIŠKEGA ODSEKA 2019: 

   telefon elektronski naslov

 1. TOMAŽ BARBIČ 040 834 041 maz.barbic@gmail.com

 2. BRANKO BELINGAR 041 705 349 2bbranko@gmail.com 

 3. OSKAR BIRSA 041 656 626 oskar@re-bo.si

 4. DARKO BOŽIČ 051 814 912 darkobozic1707@gmail.com

 5. PAVEL DRAŠČEK 051 225 397 pavel.drascek@siol.net 

 6. TONI GLEŠČIČ 041 460 101 glescic.a@gmail.com

 7. JURE GREGORČIČ 040 607 386 kajpatigledas@gmail.com

 8. STANISLAV JABLANŠČEK 031 883 169 stanislav.jablanscek@guest.arnes.si

 9. IGOR KLEČ 031 629 199 igorklec@gmail.com

 10. MARKO KODRIČ 041 537 041 markokodric75@gmail.com

 11. HEDVIKA LESICA 031 478 679 hedvika.lesica@gmail.com 

 12. JOŽE SEDEVČIČ  041 345 411 joze.sedevcic@gmail.com

 13. RAJKO SLOKAR 031 390 382 rajkoslokar@gmail.com 

 14. ALDO ŠULIGOJ 041 352 676  /

 15. UROŠ TOMINEC 040 217 630 tominec.uros@gmail.com

 16. LIDIJA VONČINA 041 570 526 lidija.voncina@gmail.com

 17. NADA PISK 051 392 944         /

 18. SIMON GORJUP 031 344 967 simoninri@gmail.com 

Slavnik 2018                                          
Foto: Miran Marc



Odsek za varstvo gorske narave (VGN) pri Planinskem društvu Nova Gorica skrbi za organizacijo 
akcij na področju varovanja narave, katere se izvajajo pretežno na območju Nove Gorice s širšo 
okolico (Posočje). Primerne so za male in velike udeležence, tako da se jih lahko udeležijo 
celotne družine. 

Bistvo našega delovanja je približati ljudem živalski in rastlinski svet ter vse lepote, ki nam jih 
narava nudi, predvsem pa vzgoja in ozaveščanje, s katero bomo naravo pustili lepo tudi za 
zanamce. Zavedamo se, da je potrebno z vzgojo začeti že od malih nog, zato v poletnem času 
organiziramo naravovarstveni tabor za osnovnošolske otroke. Na tabor vedno povabimo širok 
nabor strokovnjakov, ki na otrokom prijazen način predstavijo astrologijo, biologijo, metulje, 
plazilce, živali in delo na kmetiji ter druge zanimive teme.

Z željo po povezovanju, na akcijah sodelujemo z odseki in člani drugih društev, osnovnimi 
šolami ter lokalnimi skupnostmi. Upamo, da bo tako tudi v prihodnje.

Odsek za varstvo gorske narave 13

V nadaljevanju predstavljamo seznam aktivnosti, ki smo si jih zadali za leto 2019. Poleg je 
naveden mesec, v katerem bo aktivnost predvidoma izvedena, za točne datume pa ste vabljeni, 
da spremljate spletno stran našega planinskega društva. Veseli bomo vaše družbe.

Aktivnosti Odseka za varstvo gorske narave v letu 2019
 - 4. tradicionalna naravovarstvena akcija Kekec – Škabrijel (marec)
 - naravovarstvena akcija in predavanje o invazivnih rastlinah (maj)
 - naravovarstveni izlet za otroke (junij)
 - vseslovenski tabor za otroke (julij/avgust)
 - srečanje po taboru (naknadno določeno)
 - naravovarstvena akcija MDO Posočje (oktober)
 - naravovarstvena akcija Sabotin (november)
 - naravovarstvena akcija Trstelj (december)
 - razstava Narava v gorskem svetu (naknadno določeno)

Člani odseka
Franka Zega – načelnica (040 816 559)
Anja Brus Cigoj
Andrej Marušič
Miro Strosar
Rok Mirt
Ljubica Benčič
Lilijana Abram
Danijela Medveš
Lea Simončič
Tjaša Mirt

Opazovanje zvezdnatega neba           
Foto: Primož Kuk

Naravovarstveni tabor 
v dolini reke Idrije 2018

Čistilna akcija MDO Posočje  
v Tolminskem hribovju
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Markacijski odsek skrbi za označevanje, vzdrževanje in urejanje obstoječih planinskih poti. 
V sodelovanju s planinskimi skupinami popravlja in zaznamuje okli 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.

Načelnik: Franko Peršič (031 426 061)

Ostali člani: David Birsa, Miran Bremec, Albert Furlan, Anton Harej, Boštjan Šinigoj, Marjan Vidmar.

Gospodarski odsek

Gospodarski odsek Planinskega društva Nova Gorica ima zelo zahteven, odgovoren in obsežen 
obseg dela. Skrbeti mora za vzdrževanje in poslovanje petih planinskih postojank, od tega so 
tri v Krnskem pogorju. To so Dom dr. Klementa Juga v Lepeni, Planinski dom pri Krnskih jezerih 
in Gomiščkovo zavetišče na Krnu. Že sama oddaljenost od sedeža društva terja veliko časa in 
denarja. Društvo ima zato namenjeno lastno prevozno sredstvo - kombi, ki služi predvsem 
za potrebe oskrbovanja in vzdrževanja teh treh planinskih koč. Najbolj zahteven zalogaj za 
oskrbo predstavlja Gomiščkovo zavetišče na Krnu, katero se oskrbuje samo s helikopterskimi 
prevozi. Vse nabave za poletno sezono morajo biti skrbno načrtovane in dobro premišljene, saj  
so stroški prenosa tovora izredno visoki. Poleg teh treh pa sta Planinski dom Kekec in Stjenkova 
koča na Trstelju v najemu. Za ta dva objekta PD skrbi  za vzdrževanje in obnovo. Ne nazadnje 
ima Planinsko društvo Nova Gorica že več kot 20 let tudi velike društvene prostore. Obseg 
del, predvsem v poletni  planinski sezoni presega meje zmogljivosti. Članov gospodarskega 
odseka, volonterjev in drugih prostovoljcev, ki so še vedno pripravljeni svoj čas in delo 
vlagati v skupno dobro, je iz leta v leto manj. 
Vabljeni člani in ljubitelji gora, da ponudite 
roko pomoči gospodarskemu odseku našega 
in vašega planinskega društva. Ali bo PD 
zmoglo v naslednjih štirih letih peljati težko 
kolesje tega voza  na ustaljen način ali bo 
morda poiskalo novo varianto, je še odprto 
vprašanje? 

Člani gospodarskega odseka: 
Branko Rutar, Dušan Bitežnik, Zoran Breščak, 
Cvetko Dominko

Zapisala: Lidija Vončina

Nova sončna elektrarna na 
Gomiščkovem zavetišču

Nova pridobitev na 
Krnskih jezerih
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Planinsko društvo Nova Gorica ima v letu 2019 tri planinske skupine oz. sekcije. Z dolgim 
stažem se lahko pohvali Planinska skupina Šempas, ki je v lanskem letu praznovala že dvajseti 
jubilej. Tolikokrat je tudi izvedla pohod PO VITOVSKI KROŽNI POTI. Sodelujejo tudi pri izvedbi 
gorskega teka Ultra-trail Vipava. Skupino vodi Slavka Murovec. Želimo, da bi še dolgo vztrajali 
in bili del naše družine. Zelo obširna in aktivna je planinska skupina, ki deluje pri Športnem 
društvu Mahle Electric Drive iz Šempetra pri Gorici, pod vodstvom Silvane Pelicon. Skupaj z 
njihovimi člani  društvo izpelje  letno kar nekaj lepih pohodov. Po dve letnem  premoru pa se je 
v letu 2019 zopet vključilo Turistično društvo Banjšice s pohodom PO SEDEVČIČEVI POTI. Vodi 
ga Jože Sedevčič.

Za več informacij o njihovih programih in 
priključitvi se obrnite na:

-  Slavko Murovec 
  za planinsko skupino Šempas  
  tel.: 041 774 249

- Silvano Pelicon 
  za planinsko sekcijo ŠD MAHLE Electric Drive  
  tel.: 040 348 577

- Jožeta Sedevčiča 
  za Turistično društvo Banjšice  
  tel.: 041 345 411

ŠD Mahle 
Electric Drive, 
Avstrija 2018 

(Karnijske Alpe)

Podelitev priznanj za 10. pohodov po 
Vitovski poti   Foto: E. Bajc

Šempaski planinci na Mali gori 
Foto: S. Murovec

ŠD Mahle Electric Drive, izlet sedem 
slapov (Buzet, Istra)



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: 05 99 69 504
E-pošta: lepena17@gmail.com

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, 05 828 03 00
E-pošta: krnskoj@gmail.com

Gomiščkovo zavetišče na Krnu (2182 m)

Odprt od 1. 6. do 30. 9.
Dostopi:  iz planine Kuhinja, Drežnice, 
 Krnskih jezer, Komne itd.
Telefon: 05 99 74 524 
E-pošta: zkrn25@gmail.com

Stjenkova koča na Trstelju (610  m)

Odprta po urniku najemnika.
Dostopi: iz Lipe, Dornberka, Renč itd.
Telefon: 041 624 068 (Boštjan Božič).

Planinski dom Kekec (310 m)

Klavdij Tinunin s.p., Deluje kot gostilna v najemu.
Odprt po urniku najemnika. 
Izhodišče za Škabrijel in Sveto goro.
Telefon: 05 30 256 75

Izdalo in založilo: Planinsko društvo Nova Gorica, predsednik Branko Rutar
Tekst in priprava: Jasna Delpin, Lidija Vončina, Branko Rutar, Anja Brus, Slava Katerina Murovec, Franka Zega, Rok Mirt
Grafična realizacija, tisk in vezava: Grafika Soča d.d., Nova Gorica, januar 2019
Slika na naslovnici: Planinski dom Kekec, foto: Branko Rutar

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


