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  Planinsko društvo Postojna
          Javorniška pot 24,  6230 Postojna

Poročilo o delu Planinskega društva Postojna za leto 2018 

Članstvo: 345 članov, od tega :

P+O = 106 (predšolski in šolski otroci)
S+Š  =   23 (srednješolci in študentje)
B      =  213 
A      =    13

Postali smo davčni zavezanci.

Zastavljene cilje našega programa, omogočiti gibanje v naravi čim širši populaciji, smo dosegli, članarino 
je plačalo 345 članov. Po naših evidencah se je vsaj ene dejavnosti društva udeležilo ¾ članov. V našo 
dejavnost smo zajeli otroke vrtca, osnovnošolce od 1. do 9. razreda,  srednješolce, študente, odrasle in 
tudi upokojence. Naša dejavnost - planinarjenje in omogočanje planinarjenja z vzdrževanjem poti in koč - 
je nepridobitna in cenovno zelo ugodna. Za prevoze smo izbirali cenovno najugodnejše možnosti, tudi na 
račun tega, da so včasih planinski vodniki še šoferji. Stroškov izletov za strokovni kader, kakor tudi 
njihovo usposabljanje in delovanje društva niso krili udeleženci posameznih projektov neposredno, 
ampak so se krili iz članarine, iz sredstev razpisov in donatorskih ali sponzorskih sredstev. Za zahtevne 
ture, ki smo jih organizirali (Paklenica, Ankogel), smo za udeležence preskrbeli tudi samovarovalno 
opremo, katere uporabo nismo zaračunali in je bila s tem omogočena udeležba tudi socialno šibkejšim. Za 
udeležbo več članov iste družine smo obračunali popuste v skladu z izračuni za posamezne projekte. Naša 
članarina je določena na nivoju PZS, nekaj več kot 50% se odvaja zvezi. Društvo je skrbelo za planinske 
poti in dve koči, ki so namenjene javnemu interesu in jih tudi uporabljajo tako člani kot nečlani. 

1)  Planinska pisarna: je prve 3 mesece delovala vsak petek 1 uro, sedaj pa je odprta vsak 1. petek v 
mesecu. Pisarno imamo v Pivki na naslovu Kolodvorska cesta 4. Po zmrzali, 2.marca 2018, nam jo je 
zalila voda in povzročila predvsem škodo na objektu, ki ga trenutno sanira Občina Pivka. Zato je bilo 
delovanje v pisarni okrnjeno. Pisarno smo v polno uporabo prejeli šele v začetku septembra in smo v njej 
11.12.2018 izvedli še akcijo Brati gore.

2) Srečanja mladinskega, vodniškega in turno kolesarskega  odseka: 1x na mesec smo se dobivali v 
društveni pisarni oziroma v sejni sobi občine Postojna ali Pivka ali v OŠ Pivka – vse zaradi poplave in 
sanacije pisarne. Od septembra naprej pa so bili sestanki zopet v pisarni. Na srečanjih smo analizirali 
izlete in pregledali delo za pretekli mesec ter izdelali plan za naslednji mesec.

3) UO, NO, ČR se je sestal na štirih rednih sejah: 19.1. - pisarna, 13.4. - sejna občine Pivka in 5.6. koča 
Mladika; 11.9. in 19.12. ponovno v pisarni in še 2.11. tudi v pisarni na izredni seji. Člani častnega 
razsodišča so tudi vabljeni na seje UO, za samostojno delo pa niso imeli potreb.

4) Občni zbor smo imeli 2. marca v Srednji gozdarski in lesarski šoli v Postojni s predavanjem Jožeta 
Rovana o Slovenski turno kolesarski poti.
       
5) Izobraževanja:
- izobraževanje društva;
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- predavanje na Občnem zboru »Slovenska turno kolesarska pot« in  na taboru »Varstvo narave skozi igro 
in delo«;
- november - potopisno predavanje Maruške Lenarčič;
- december - Brati gore;
- izobraževanja PZS: 2 vodnika sta bila na rednem izpopolnjevanje na Nanosu, 2 pa v Bavšici; 3 kandidati 
so opravili 13-dnevni vodniški tečaj za A kategorijo  in sedaj vodijo pripravniške ture;
- 2 mentorici sta bili na rednem izpopolnjevanju v Bavšici;
- izobraževanje Komisije za turno kolesarstvo in regionalne razvojne agencije "Zeleni Kras"  za turno 
kolesarske vodnike na Mašunu: 2 naša udeleženca.

6) Konferenca o planinskem gospodarstvu in zbor gospodarjev PZS 3.2.2018 Aleš Požar
7) Zbor Turno kolesarskih odsekov – PZS 31.3.2018 - udeležil se ga je Tomaž Penko
8) Zbor markacistov – PZS 6.4.2018 - Martin Vidmar
9) Sodelovanje na pobratenju občine Postojna s Supetarjem na Braču (Darja Mahnič, Valentina Posega)
10) Majsko srečanje z donatorji Sklad – fondo Matej Lachi Lah na Nanosu 2.5.2018
11) Srečanja MDO PD Primorske: 4x na Kozini – Neva Šemrov
12) 11.2.2018 smo planinski sekciji Bazovica z Reke pomagali izvesti izlet na Sv. Lovrenc
13) Zlatorogova transverzala za botrstvo na Nanosu 19.5.2018
14) Srečanje planinskih društev Balkana v Tršću (HR) - (Nika Čuk, Valentina Posega, Darja Zver)
15) Srečanje mladih planincev MDO na Jurščah 19.5.2018
16) Skupaj s PD Sežana na Ankogel 04.08.2018
17) Po taboru priprava in oddaja vloge na razpis za energetsko sanacijo Vojkove koče na Nanosu 
10.8.2018
18) Tržnica nevladnih organizacij v Postojni 8.9.2018
19) Vilharjev pohod v skupni organizaciji Kulturno prosvetnega društva Miroslav Vilhar Zagorje in 
Planinskega društva Snežnik Il. Bistrica
20) Delavnice na temo planinstva: na Koči Mladika izvedeno za OŠ Pivka
21) Podpis pogodbe z izvajalci del na Nanosu in začetek del 13.10.2018 na projektu MKČN (mala 
čistilna naprava), kolesarnica, obnova sanitarij in izgradnja umivalnice s tušem – več kot 700 ur 
prostovoljnega dela ob vikendih, med jesenskimi in novoletnimi prazniki
22) Srečanje po taboru in Športne igre
23) Zbor Mladinskih odsekov PZS  17.11.2018 na Igu, ( Nika Čuk – Načelnica MO in Hana Čuk)
24) Zbor Vodniškega odseka PZS 24.11.2018 ( Valentina Posega – Načelnica VO)
25) Pomoč PD Duga z Reke in PD Strilež iz Crikvenice (HR) pri izvedbi izleta na Sv.Trojico (Marija 
Kuhar, Valentina Posega)
26) Snemanje RTV Koper – prispevek o Nanosu in varni hoji v zimskih razmerah - Neva Šemrov
27) Srečanje markacistov MDO Primorske - Mario Šajn, Martin Vidmar
28) Snemanje RTV Slovenija - Nanos in dela v koči – Aleš Požar, Neva Šemrov
29) Pomoč OŠ Miroslav Vilhar pri izvedbi prečenja Julijskih Alp in šole v naravi na Zelenici
30) Stojnica na Miklavževem sejmu v Postojni

IZVEDENI 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 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. Programe planinskih krožkov smo izvajali v 
- OŠ Miroslav Vilhar v matični šoli in v podružnični šoli v Hruševju – pod vodstvom mentorice Veronike 
Biščak in planinske vodnice Nike Čuk,
- v OŠ Anton Globočnik se krožek ne izvaja, mentorica Tjaša Mahnič samo zbira prijave za planinske 
pohode, ture, tako na matični šoli kot tudi na podružnicah (Bukovje, Studeno, Planina),
-V OŠ Prestranek je planirana skupna prireditev Dan Nanosa 7.4.2018 odpadla zaradi slabega vremena,
- v OŠ Pivka se izvaja Planinski krožek pod vodstvom mentorice Mirjam Šatej Cucek.



Planinsko društvo Postojna, Javorniška pot 24,  6230 Postojna, GSM: 041/688-696,  info@pdpostojna.si, www.pdpostojna.si,
 matična številka : 5065488000,  davčna številka :  SI47947110,  TRR : SI56 61000-0017886565

Krožki potekajo v obliki eno urnih srečanj, na katerih se otroci seznanijo s teoretičnimi znanji za varno 
hojo v hribe. Vsak mesec planinski vodnik društva organizira planinski pohod v trajanju od 6 do 10 ur, ki 
se ga udeležijo otroci iz vseh šol. Za vsak izlet se posebej prijavijo, glede na zahtevnost vodnik določi 
starostno omejitev. Krožki niso plačljivi, za izlet pa udeleženci plačajo za lastne stroške prevoza in 
morebitne stroške prehrane. V okviru krožkov in izletov izvajamo tudi program Mladi planinec. Dnevnik 
prejmejo otroci z včlanitvijo v planinsko društvo, na turah zbirajo žige, dnevnike pa vsebinsko izpolnijo 
pri krožkih.

Mesec / 
datum Izlet Vodja Težavnost / 

trajanje

16.1. Ostrič Marija Kuhar in 
Izabel Vadnal Zimska – lahka

3.3. Tamar Erika Mahnič Zimska – lahka

17.-19.2. Zimovanje Koča na gozdu, Vršič Nika Čuk, Marija 
Kuhar

Zimsko – lahko 
(3 dni)

14.4. Soteska Pekel – Borovniški pekel Aljaž Šemrov od 2.razreda naprej 
– delno zahtevna

24.3. Volovja reber Valentina Posega od 1.razreda naprej 
– lahka

19.5. Srečanje mladih planincev MDO - 
Kršičevec in Bele stene Nika  Čuk od 1.razreda naprej 

– lahka

2.6. Planina Koren / Vrh Korena - Krvavec Valentina Posega od 2.razreda - delno 
zahtevna

23.-29.7. Mladinski planinski tabor Solčava 
Robanov kot – samostojen projekt Erika Mahnič

15.9. Vilharjev pohod – inovativni projekt Neva Šemrov Lahka

13.-14.10. Peca in njeno podzemlje 2 dni Nika Čuk Valentina 
Posega Delno zahtevna

20.10. Športne igre  - srečanje po taboru Erika Mahnič Lahko
10.11. Poskočne nogice na Soviču - vrtec Nika Čuk Lahka
17.11. Slivnica – za družine Jernej Žnidaršič Lahka
8.12. Škocjanski zatok in drsanje v kopru Valentina Posega Lahka
22.12. Lačna s PD Sežana Valentina Posega Lahka

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

2)  Gore v vseh letnih časih:  planinski izleti za odrasle in mladino
Mesec / datum Izlet Vodja Težavnost
Januar / 
2.1.2018 Sveta Gora skozi rove Erika Mahnič Zimska lahka

27.1.2018 Sv.Trojica – nočni pohod Marija Kuhar Zimska lahka
25.3.2018 Krk – planinarjenje po otoku Valentina Posega Lahka

8.4.2018 Bele stene / Kršičevec / ogled slik in 
druženje Aleksander Furlan Lahka
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6.5.2018 Kum (z vlakom do izhodišča) Aleksander Furlan Lahka
27.-29.4.2018 Paklenica – 3 dni  Marija Kuhar Zahtevne in 

lahke (3 dni)

16.6.2018 Rogla – Dan slovenskih planinskih 
doživetij 

PZS / MDO 
Primorske Več različnih tur 

23.-29.7.2018 Mladinski planinski tabor – hitre in 
pametne pehte Erika Mahnič

4.8.2018 Ankogel ( s PD Sežana) Marija Kuhar Zahtevna

13.-14.10.2018 Peca in njeno podzemlje 2 dni Nika Čuk,
Valentina Posega Delno zahtevna

4.11.2018 Lisca Valentina Posega Lahka
8.12.2018 Škocjanski zatok Valentina Posega Lahka
15.12.2018 Adventni Zagreb Valentina Posega Lahka
26.12.2018 Porezen Marija Kuhar Zahtevna

3) Potepi s kolesi
Turno kolesarski odsek pod vodstvom načelnika Tomaža Penko je vedno bolj aktiven in se vsestransko 
vključuje v delo društva.

1. Pustno kolesarjenje / 11.2.2018 – na povabilo OPD Koper
2. Grajska kolesarska pot / zamenjava za Kum / 2.4.2018 / vodnik Tomaž Penko
3. Na Mašun na pašto / 2.6.2018 / vodnik Tomaž Penko
4. Dan slovenskih planinskih doživetij na Rogli / 16.6.2018
5. Kolesarska tura na Sv. Trojico / pripravniška tura / 17.6.2018 / vodnik Matej Škrlj
6. Čez Javornike do Cerkniškega jezera / 7.7.2018 / vodnik Tomaž Penko
7. Slivnica / mentorska tura / 20.7.2018 / mentor Tomaž Penko
8. Robanov kot - Logarska dolina / tabor / 26.7.2018 / vodnik Tomaž Penko
9. Icmanova planina / tabor / 27.7.2018 / vodnik Matej Škrlj
10. Solčavska panoramska cesta / tabor / 28.7.2018 / vodnik Tomaž Penko
11. Vzpon na Nanos / mentorska tura / 4.8.2018 / mentor Tomaž Penko
12. Vilharjeva kolesarska pot / 15.9.2018 / vodnik Tomaž Penko
13. Po obronkih Nanosa / izpitna tura za TKVI/ 14.10.2018 / vodnica Nataša Kocjančič
14. Jesenska KTK tura / izpitna tura za TKVI / 4.11.2018 / vodnik Mitja Kristan (in PD Ilirska Bistrica)
15. Jesenska MTB avantura po Vipavski dolini / mentorska tura / 10.11.2018 / mentor Tomaž Penko

4) Projekt Mladina in gore: januarja smo se v Trzinu udeležili državnega tekmovanja s tremi  ekipami iz 
osnovnih šol (OŠ) in dvema srednješolskima (SŠ); 10.11.2018 pa je bilo že regijsko tekmovanje v Idriji 
za šolsko leto 2018/2019, katerega smo se udeležili s 3 OŠ ekipami (2 iz OŠ Miroslav Vilhar, 1 iz OŠ 
Pivka) in eno SŠ ekipo. Ena izmed ekip OŠ M.Vilhar je dosegla skupno 5. mesto.

5) Zimovanje za mladino: 
Zimovanje je potekalo od 17. do 19. 2. 2018  na Koči na Gozdu in je bilo namenjeno otrokom od 3. 
razreda osnovne šole dalje.

6) Mladinski planinski tabor Robanov kot: od 21.- 30.7. 2018
Sobota in nedelja, 21. in 22.7.2018 - predhodnica: nalaganje kamionov, nakupovanje hrane, prihod na 
taborni prostor in postavljanje tabora.
23.7.2018 so prišli udeleženci, po nastanitvi in kosilu smo se vsi skupaj podali na ogled Robanovega kota. 
V naslednjih dneh smo dodobra raziskali okolico, v prvih dveh dneh: Dom na Okrešlju (mali tabor), Koča 
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na Klemenči jami in Strelovec (srednji tabor), Koča na Klemenči jami, Krofička in Strelovec (veliki 
tabor), Dom na Okrešlju in Savinjsko sedlo (pehte), Koča na Loki pod Raduho in Snežna jama (mali 
tabor), Zg. Zavratnik, Koča na Loki pod Raduho, Raduha in Snežna jama (srednji in veliki tabor), Koča 
na Loki pod Raduho, Raduha in Snežna jama (pehte). V četrtek smo imeli prost dan, poln dejavnosti in 
užitkov, razen skupine hitre pehte, ki so osvojile Olševo. Potem pa zopet v breg: Koča na Klemenči jami 
(mali tabor), Dom na Okrešlju (srednji tabor), Dom na Okrešlju in Kamniško sedlo (veliki tabor), Sv.Duh, 
Potočka Zijalka, Olševa, Podolševa (pehte), Potočka zijalka (mali tabor), Ojstrica (srednji, veliki tabor in 
pehte).
Zadnji večer je bil planinski krst, v nedeljo pa pospravljanje in odhod udeležencev. 
Z nami so 3 dni preživeli tudi naši turni kolesarji, ki so jo mahnili po svoje: odkolesarili so v Logarsko 
dolino, na Icmanovo planino in prevozili Solčavsko panoramsko cesto.
30.7. 2018 je bilo vse zaključeno: nalaganje kamionov, odhod domov in pospravljanje opreme nazaj v 
skladišče. 

7) Planinska šola skozi igro (nov projekt): Mladinski odsek se je odločil, da bodo pripravili planinsko 
šolo  skozi igro. V ta namen so na predpisane teme planinske šole sestavili različna igrala, ki smo jih in 
jih še bomo uporabljali na naših izletih in taboru. Vsak izlet je imel eno glavno temo, na katero je 
potekala vsa dejavnost izleta tistega dne.

8) Pot, ki nas vodi je naša pot – projekt 2x celodnevna akcija urejanja markiranih poti, vabljeni vsi 
uporabniki poti
Spomladansko akcijo smo imeli 5.5.2018 in sicer smo urejali pot na Bele stene, na Lovrenc in v vznožju 
Nanosa. Jesenske akcije na poteh nismo izvedli, ker smo začeli z deli na Vojkovi Koči na Nanosu in tam 
opravili več kot 700 ur prostovoljnega dela.
      
9) Srečanje mladinskih odsekov MDO PD Primorske 19.5.2018
V letu 2018 je bila organizacija v naših rokah. Pripravili smo pohod na Kršičevec za večje otroke in 
pohod na Bele stene za manjše otroke, na koncu pa pripravili druženje v kulturnem domu na Jurščah ob 
zvokih harmonike. Srečanja se je udeležilo približno 250 otrok z vodniki in mentorji.

Dela na kočah:
1) Vojkova koča na Nanosu
Pridobili smo 15000€ na razpisu FŠO za  projekt MKČN, kolesarnica, obnova sanitarij in izgradnja 
umivalnice s tušem, več kot 700 ur prostovoljnega dela je bilo opravljenih ob vikendih in med jesenskimi 
in novoletnimi prazniki. Podpisana je bila pogodba z izvajalci del. Z deli smo pričeli 13.10.2018. 
Vrednost celotne investicije bo, kljub prostovoljnemu delu, presegla 60.000€. Investicije nimamo še v 
celoti finančno pokrite.
2) Koča Mladika: tekoče vzdrževanje, prihodke od najemnine smo večinoma porabili za investicije na 
Nanosu.
Tudi koče so namenjene delovanju planinstva v javnem interesu, ki pa s svojimi prihodki  ne dohajajo niti 
potreb vlaganja v njih. Novi standardi za okolje narekujejo, predvsem na koči na Nanosu, velika 
investicijska vlaganja, sanacije in posodobitve. 

Pivka, 15.1.2019

Neva Šemrov
Predsednica PD Postojna


