
Program dela za leto 2019 za občni zbor 14.03.2018

1)  Planinska pisarna : 9 tednov – prve 3 mesece vsak petek 1 uro in ostalih 9 
mesecev vsak 1. petek v društvenih prostorih, namen: plačevanje članarine, izposoja 
opreme, literature, zemljevidov, pridobivanje informacij o delu društva in za 
planiranje lastnih izletov. Članarina se lahko plača tudi v papirnici Sponkca v Pivki in 
Pelikan v Postojni.

2) Srečanja mladinskega in vodniškega  odseka: 1x mesečno v društveni pisarni, 
analiza izletov in pregled dela preteklega meseca, plan za sledeči mesec, načrti za 
druge dejavnosti, priložnostna izobraževanja, letni plani dela odsekov in popravki le 
teh, srečanje je po potrebi tudi ločeno.

3) 4x srečanje UO, NO 

4) občni zbor 21.3.2019
5) minutke za planinstvo – Radio 94, vsako sredo po 15.00 uri          
6) izobraževanja:

- izobraževanje društva: za vse vodnike društva 1x letno in 3 predavanja za člane v 
zimskem obdobju
- izobraževanja PZS
2 vodnika 2 dni zimsko izpopolnjevanje
3 vodniki 2 dni kopno izpopolnjevanje
2 kolesarja na 7 dnevni tečaj za turno kolesarska vodnika
7) sodelovanje na sejmu Alpe Adria (2 dni)

8) Konferenca o planinskem gospodarstvu in zbor gospodarjev PZS 3.2.2018
9) Zbor predstavnikov Vodniških odsekov PZS 

10) Zbor predstavnikov Mladinskih odsekov PZS

11) Srečanja MDO PD Primorske 4x letno
12) pomoč OŠ Miroslav Vilhar pri izvedbah aktivnosti v gorah za športne razrede
- posoja opreme
- prečenje Julijskih Alp za 9. razred  - pomoč vodnikov
- šola v naravi Zelenica – pomoč vodnikov
13) Majsko srečanje z donatorji Sklad – fondo Matej Lachi Lah na Nanosu
14) 70 -letnica Vojkove koče na Nanosu

PROJEKTI: 

1)  Planinski krožki: Mladi planinec: skupaj na 5 izletih (planinski izlet za 

otroke in mladino)

Planinske krožke vodijo in organizirajo mentorice 1x na teden v OŠ Pivka in v OŠ 
Miroslav Vilhar Postojna, med šolskim letom za posamezne starostne skupine, po 
potrebi jim pomagajo vodniki in mladinski voditelji. Krožki so namenjeni 
seznanjanju otrok z vsebinami planinske šole in pripravi na hojo na izletih. 



Planinske krožke želimo organizirati tudi v OŠ Anton Globočnik Postojna, OŠ 
Prestranek in OŠ Košana, kjer sedaj samo razdelimo prijavnice za izlete. Upamo na 
pridobitev novih mentorjev na teh šolah.

12.1.2019 Devinski grad Hana Čuk od 1. razreda naprej, lahka
15.3.2019-
17.3.2019

Zimovanje za otroke 
(Sviščaki) Nika Čuk, Marija Kuhar od 3. razreda naprej, 

zimske ture, lahke; 3 dni

23.2.2019 Iški Vintgar Jernej Žnidaršič, Tanja 
Žele

od 2. razreda naprej, 
zimska, lahka

16.3.2019 Planina nad Vrhniko in 
Vrhnika

Martin Mahnič, Izabel 
Vadnal

od 1. razreda naprej, 
zimska, lahka

13.4.2019 Lepenatka Hana Čuk od 1. razreda naprej, lahka

18.5.2019
Srečanje mladih 
planincev MDO 
Primorske

organizira PD Vipava, za 
PD Postojna: Martin 
Mahnič

od 1. razreda naprej, lahka

1.6.2019 Ratitovec Valentina Posega od 2. razreda naprej, lahka

22.07.2019-
28.07.2019

Tabor PD Postojna - 
Kamniška Bistrica več vodnikov

od 2. razreda naprej, 
različne skupine, različne 
ture

14.9.2019 Unška koliševka Erika Mahnič od 1. razreda naprej, lahka
5.10.2019-
6.10.2019

Zelenica (za otroke in 
odrasle) Nika Čuk, Jernej Žnidaršič od 3. razreda naprej, lahke 

in zahtevne; 2 dni

19.10.2019 Srečanje po taboru in 
markacijska akcija

Hana Čuk, Nina Fatur, 
Jožko Mrše

9.11.2019 Kettejeva pot Izabel Vadnal od 2. razreda naprej, lahka

14.12.2019 Postojna z okolico in 
drsanje Tine Ščuka, Tjaša Mahnič od 2. razreda naprej, 

zimska, lahka

Otroci bodo zbirali žige v knjižice Mladi planinec in za udeležbo na 5 društvenih 
izletih v enem koledarskem letu prejeli nagrado društva, poleg  priznanj, ki izhajajo iz 
samega projekta Mladi planinec.

2)  Gore v vseh letnih časih:  planinski izleti za odrasle in mladino

Datum Cilj Vodja Opis

6.1.2019 Čez Osojnico na Vremščico Neva Šemrov zimska, lahka

19.1.2019 Ob polni luni na Snežnik 
(1796 m) Marija Kuhar zimska, lahka

24.2.2019 Na obali – KRK Valentina Posega lahka

18.02.2019 - 
24.2.2019

Teden gorniškega filma - 
ogled enega izmed filmov 
(Ajdovščina)

Nika Čuk

24.3.2019 Markacijska akcija Martin Vidmar
30.3.2019 Rodica (1966 m) Tanja Žele / Marija Kuhar zimska, lahka
6.4.2019 Rudolfovanje Pohodniško društvo Novo 

Mesto, za PD Postojna 
različne ture, tudi 
kolesarske



Valentina Posega
27.04.2019 - 
28.04.2019

Grobničke Alpe (do 1350 m) 
(Hrvaška) Neva Šemrov več tur, lahke, 2 dni

4.5.2019 Ojstrnik (2052 m) (Italija) Erika Mahnič lahka

15.6.2019 Dan slovenskih planinskih 
doživetij - Lisca (948 m) Neva Šemrov različne ture, tudi 

kolesarske
13.7.2019 Razor (2601 m) Aljaž Šemrov zelo zahtevna
22.07.2019 -
28.07.2019

Tabor PD Postojna - 
Kamniška Bistrica več vodnikov različne skupine, 

različne ture, 7 dni

10.8.2019 - 
11.8.2019

Glodis (3206 m), 
Hochschober (3240 m) 
(Avstrija)

Skupaj s PD Sežana več tur, lahke, zelo 
zahtevne, 2 dni

15.8.2019 - 
18.8.2019 Dolomiti (Italija) Aleksander Furlan, Rajko 

Česnik
več tur, lahke, zelo 
zahtevne, 4 dni

7.9.2019 Košutnikov turn (2133 m) Marija Kuhar, Hana Čuk zahtevna
5.10.2019-
6.10.2019 Zelenica (za otroke in odrasle) Nika Čuk, Jernej Žnidaršič lahke in zahtevne; 2 

dni

19.10.2019 Srečanje po taboru in 
markacijska akcija

Hana Čuk, Nina Fatur, Jožko 
Mrše

16.11.2019 Gradiška Tura (793 m) Mitja Smrekar zelo zahtevna
26.12.2019 Peč (1508 m) (tromeja) Marija Kuhar zimska, lahka

3) Potepi s kolesi

Datum Cilj Vodja Opis

3.2.2019 V Dolino na kafe Mitja Kristan lahka

3.3.2019 Pustno kolesarjenje po obali Tomaž Penko in OPD 
Koper lahka

6.4.2019 Rudolfovanje Nataša Kocjančič in PD 
Novo mesto lahka

13.4.2019 Po Krasu ali Po jezerih Matej Škrlj ali Mitja 
Kristan srednje zahtevna

11.5.2019 Na Mašun na pašto Tomaž Penko zahtevna

1.6.2019 STKP v enem dnevu Tomaž Penko in PZS 
KTK zahtevna

8.6.2019 Sv. Trojica Matej Škrlj zelo zahtevna

15.6.2019 Dan slovenskih planinskih doživetij 
– Lisca

Tomaž Penko in PD Lisca 
Sevnica več tur

13.7.2019 3. tradicionalna tura: "Čez Javornik 
do Cerkniškega jezera" Tomaž Penko sredje zahtevna

25.-
28.7.2019

Tabor PD Postojna - Kamniška 
Bistrica

Tomaž Penko Matej Škrlj 
Nataša Kocjančič več tur, 3 dni

14.9.2019 Nanos Nataša Kocjančič zahtevna

12.10.2019 Po jezerih ali Po Krasu Mitja Kristan ali Matej 
Škrlj srednje zahtevna



10.11.2019 Na morje k sosedom Nataša Kocjančič srednje zahtevna

4) Projekt Mladina in gore: Regijsko tekmovanje  Mladina in gore je v letu 2018 v 
organizaciji enega od društev zahodne regije. Tekmovale bodo predvidoma 4 OŠ 
ekipe našega društva. Državnega tekmovanja se bomo udeležili s kvalificiranimi OŠ 
ekipami in z dvema srednješolskima ekipama, za katere ni regijskih tekmovanj.

5) Zimovanje za mladino na Sviščakih: Na zimovanju se bomo od blizu spoznali z 
zimsko tehniko gibanja v gorah, uporabo zimske planinske opreme, izdelavo iglujev 
in drugimi izzivi, ki nam jih prinašajo zasneženi hribi. Seveda pa ne bo manjkalo tudi 
zabave in še za kakšen prijeten izlet se bo našel čas.
Zimovanje bo letos potekalo med 15. in 17. marcem 2019  na Sviščakih in bo 
namenjeno otrokom od 3. razreda osnovne šole dalje. 

6) Mladinski planinski tabor 7 dnevni (+ 2 dni postavljanje in 1 dan pospravljanje) 
v organizaciji Mladinskega odseka, 22.-28. julij v Kamniški Bistrici.
Tabor je medgeneracijski s poudarkom na mladih. Na skupni lokaciji se zberejo 3 
generacije s 4 različnimi programi:
               - mali tabor: otroci od 1.-5. razreda OŠ
               - veliki tabor: otroci od 6. do 9. razreda, srednješolci, študenti
               - hitre in pametne pehte: odrasli, študenti
               - turni kolesarji

7) Srečanje po taboru:

19.10.2019 se bomo zbrali udeleženci tabora skupaj s starši in se podali na delovno 
akcijo urejanja planinskih poti ali sajenja smrekic pod vodstvom naših markacistov, 
popoldne pa bo organizirano druženje s piknikom in ogledom slik s taborjenja.

8) Turno kolesarjenje za otroke: v letošnjem letu bi v okviru planinskih krožkov ali 
športnih dni otrokom predstavili turna kolesa in turno kolesarstvo. Vodniki TKO se 
bodo s svojimi kolesi pridružili planinskim krožkom.

9) Planinska šola skozi igro: Mladinski odsek je v preteklem letu pripravil planinsko 
šolo skozi igro. V ta namen bodo na predpisane teme planinske šole izdelan material 
uporabljali na vseh izletih, na zimovanju in na taboru.

10) Poskočne nogice: v preteklem letu smo za vrtec Postojna s pomočjo vzgojiteljice 
Tine izvedli prvi izlet za otroke vrtca skupaj s starši na Sovič. Odziv je bil zelo dober, 
zato smo si v planu za 2019 zadali izvedbo 5 izletov za skupine iz vrtcev.

11) Pot, ki nas vodi, je naša pot – projekt 2x celodnevna akcija urejanja 

markiranih poti, vabljeni vsi uporabniki poti

Društvo je skrbnik približno 160 km markiranih planinskih poti, za katere mora 
skrbeti in jih urejati tako, da so primerne in varne za hojo po njih. Markacisti delajo 



na poteh skozi vse leto, 2x pa bomo letos povabili tudi ostale člane in druge 
uporabnike, da pomagamo na najbolj prizadetih (polomi, vlake, podori) odsekih, ki 
jih bodo markacisti sproti določili. Prva akcija bo spomladi – predvidoma 24.3.2019, 
ko naj bi uredili dvonamensko pot med Postojno in Pivko, druga pa bo združena s 
srečanjem po taboru. 

   
12) Dela na kočah:

Vojkova koča na Nanosu: v januarju smo projekt »Vojkova koča na Nanosu MKČN 
in kletni prostori ter kolesarnica« skoraj zaključili. Manjkajo pipe v umivalnici, 
priklop čistilne naprave in ureditev zunanjosti, kar bomo izvedli takoj, ko pride tudi 
na Nanos pomlad. Radi bi uredili vsaj še zimsko sobo, spodnji dve sobi, kuhinjo in 
fasado. Vse je odvisno od finančnih sredstev. Vsekakor se bomo potrudili, da koča 
pričaka svojo 70. letnico v čim boljšem stanju.
Koča Mladika: tekoče vzdrževanje, prihodki od najemnine se bodo večinoma 
porabili za investicije na Nanosu.
Koče s svojim donosom ne dohajajo niti potreb vlaganja v njih. Novi okoljski 
standardi narekujejo, predvsem na koči na Nanosu, velika investicijska vlaganja, 
sanacije in posodobitve. 

Trudili se bomo, da bomo vse, kar bomo naredili, tudi objavili v medijih; da se bomo 
čim več družili z drugimi društvi in bomo na splošno res delovali kot društvo v 
javnem interesu. V našem programu naj bi vsak član društva in tudi ostali našli tisto, 
kar jih bo pritegnilo k druženju z nami.
                                                                                                     

 Neva Šemrov


