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  Planinsko društvo Postojna 

          Javorniška pot 24,  p.p. 11,  6230 Postojna 
 
 
Poročilo o delu društva za leto 2020 
 
 
 
 
Zastavljene cilje našega programa, omogočiti gibanje v naravi čim širši populaciji, 
nismo dosegli niti v prvem polletju in  niti v drugem polletju 2020, ker je tudi našo 
dejavnost močno prekinila Corona z vsemi vladnimi ukrepi, ki je bila razglašena 
v marcu in se je močno stopnjevala v omejitvah druženja in gibanja. Po prekinitvi  
ukrepov v juniju, so nas le ti zopet doleteli v oktobru in se še do konca leta samo 
stopnjevali. Sicer smo leto smelo začeli in v našo dejavnost v prvih mesecih zajeli 
predšolske otroke, osnovnošolce od 1. do 9. razreda,  srednješolce, študente, odrasle 
in tudi upokojence. Prav tako smo dobro izkoristili tudi vmesni čas med omejitvami 
in takrat izvedli kar precej dejavnosti. Naša dejavnost obiskovanja gora, na takšen ali 
drugačen način se izvaja v javnem interesu športa, je nepridobitna in cenovno zelo 
ugodna. 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 
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, v kar je vključeno tudi zavarovanje. Plačila članarine so se v času 
omejitev popolnoma ustavile, v juniju pa se je zopet povečal vpis in dosegli smo le 
malo nižjo številko kot lani. Letos je bilo članov 359. V letu 2020 smo predvsem 
opažali zelo velik obisk planinskih poti s strani obiskovalcev, ki so se prvič podali v 
hribe.  Društvo je skrbelo  za planinske poti, ki so namenjene vsem obiskovalcem 
planin in jih tudi uporabljajo  člani in v še večjem obsegu nečlani, skupno jesensko 
akcijo smo izvedli 7.11. seveda prilagojeno omejitvam, ki so razglašene.  
 
Glede na naravo in obseg našega dela, je razumljivo, da se naše aktivnosti redko 
dogajajo v občini Postojna, se pa vsekakor za občane Postojne in Pivke.  Letos je 
precej drugače. V času omejitev gibanja samo na občino bivanja, smo svoje člane 
spodbujali k obiskovanju domačih pohodnih poti in malo manj znane tudi opisali na 
naši spletni strani. S tem smo želeli tudi zmanjšat gostoto obiska na Nanosu. Člane 
smo nagovarjali, naj s seboj vzamejo vrtne škarje in vrečke za smeti in tako 
pripomorejo k urejenosti naših poti. Kolikor vemo so bili zelo delavni. 
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1)  Planinska pisarna na Kolodvorski 4 v Pivki : je do 15.marca delovala vsak 
petek 1h, po tem pa vsak 1. petek v mesecu. V pisarni so dežurali vodniki, pri katerih 
se je lahko plača članarina, nabavili planinska literatura, pridobi informacije o poteh 
in se izposodi oprema za težje zavarovane poti. Pri delovanju pisarne smo upoštevali 
navodila o posameznem vstopanju, imamo razkužila in v skladu z navodili nosimo 
maske čez nos in usta. V pisarni so potekali tudi razgovori za nove najemnike naših 
koč.  
 
2) Srečanja mladinskega, vodniškega in turno kolesarskega  odseka: prve 3 
mesece smo se 1x na mesec  dobivali v društveni pisarni, potem pa so bile do konca 
maja vsa srečanja korespondenčna, vse do 6.5. ko smo imeli sestanek zunaj pri Koči 
Mladika. V juniju smo se dobili  5x in sproti prilagajali in dopolnjevali vse plane za 
izvedbo tabora. Sicer smo na srečanjih analizirali izlete in pregledali dela  preteklega 
meseca, izdelali  plan za sledeči mesec. Izvedli smo tabor in tudi analizo po njem, v 
septembru smo imeli zadnje srečanje v živo, po tem pa zopet po mailih – 
korespondenčno, realizacija plana pa je bila dokončno ustavljena s tem ko so bile 
zaprte šole. 
 
3) UO, NO se je sestal 18.01. na izredni seji zaradi oskrbnika na Vojkovi koči na 
Nanosu, ki je bil zaradi nenadne bolezni primoran prenehati z delom oskrbnika. 
Sklenili smo, da bomo kočo do izvedbe razpisa in izbire novega oskrbnika, vodili kot 
prostovoljci. 2.3. smo na izredni seji potrdili izbor novih najemnikov, ki smo ga 
izvedli preko  razpisa. 29.05. smo imeli 1. redno sejo, kjer smo predvsem sprejemali 
odločitve glede nadaljnjega dela. Večino dela je potekalo dopisno, 11.9. smo izvedli 
2. redno sejo in 14.11. še eno dopisno. 
 
4) občni zbor smo v skladu z lanskim sklepom, da je vsak 4. v Pivki, letos izvedli 
10.marca v „javorški“ menzi v Pivki. Občni zbor je bil sklepčen, sprejeli smo tudi 
nekaj starutarnih sprememb, ki smo jih ustrezno zavedli na Upravni enoti in na 
Ajpesu. Predstavniki društva smo se udeležili tudi občnih zborov nekaterih društev, ki 
smo združena v MDO Primorskih PD, kar nekaj društev občnih zborov ni uspelo 
izvesti skupščina PZS je bila izvedena 4.9. v Vitanju pod res posebnimi pogoji, 
udeležila se je predsednica. 
              
5) izobraževanja: 
- izobraževanje društva: 
03.01. predavanje o snežnih razmerah v gorah za ekipe mladine, ki so tekmovale na 
MIG 
17.01. naravovarstveno in potopisno predavanje SZ Amerika - Maruška Lenarčič 
28.01. Albanija – gore in potopis, Tine Luzar – Pohodniško društvo Novo Mesto 
 
Vsa izobraževanja za vodnike v izvedbi PZS so zaradi korone odpadla in sklep UO 
PZS je, da se za eno leto podaljšajo licence brez izpopolnjevanj, saj se je v tem času 
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uskladil pravilnik s pravili Zakona o športu in so sedaj obvezna izpopolnjevanja na 4 
leta in ne na 3 kot do sedaj. 
 
6) Konferenca o planinskem gospodarstvu in zbor gospodarjev PZS 1.2.2020 
Aleš Požar 
Ob tem se je društvo 2 dni predstavljalo na sejmu Alpe Adria, kjer smo predvsem 
zbirali prostovoljne prispevke za obnovo Vojkove koče na Nanosu 
7) Zbor Turno kolesarskih odsekov – PZS 24.06. - udeležil se ga je Tomaž Penko 
11) Via deinarica: v juniju smo imeli več sestankov z RRA  Društvo je prevzelo 
trasiranje celotnega slovenskega dela, kar smo izvajali v jesenski delovni akciji 7.11. 
Denar, ki smo ga za ta namen pridobili, bomo zaradi prostovoljnega dela lahko v 
večini namenili za Vojkovo kočo na Nanosu 
12) Majsko srečanje z donatorji Sklad – fondo Matej Lachi Lah na Nanosu je 
zaradi korone odpadlo 
13) Srečanja MDO PD Primorske 1x na Kozini – Neva Šemrov, še 2x na Kozini, v 
ponedeljek 16.11. pa prk Zoom -a 
 
15) minutke za planinstvo – Radio 94, vsako sredo po 15.00 uri – Valentina Posega 
 
PROJEKTI: 
1)  Planinski krožki: Mladi planinec: skupaj na 5 izletih (planinski izlet za 
otroke in mladino) in projekt Poskočne nogice – vrtčevi otroci 
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 
- OŠ Pivka – že vrsto let krožek uspešno vodi mentorica Mirjam Šatej Cucek 
- v OŠ Anton Globočnik se ne izvaja krožek, mentorica Tjaša Mahnič samo zbira 
prijave za planinske pohode, ture, tako na matični šoli kot tudi na podružnicah, 
-V OŠ Prestranek učiteljica telovadbe razdeli in zbira prijave 
- v OŠ Košana smo pridobili mentorico- mentorja, ki naj bi s krožkom začel 
septembra – 2 predstavnici društva sva se udeležili roditeljskih sestankov in 
predstavili delovanje. Nekaj otrok se je k krožku prijavilo, žal se, tako kot po drugih 
šolah še ni izvajal, 
Krožki potekajo v obliki 1 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 – 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 prehrane. V okviru krožkov in izletov izvajamo tudi program Mladi 
Planinec. Dnevnik prejme vsak otrok z včlanitvijo v planinsko društvo, na turah 
zbirajo žige, dnevnike pa vsebinsko izpolnijo pri krožkih. To seveda vse lepo teče, če 
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ni korone. V času ko otroci niso bili v šoli smo jih preko nam dostopnih medijev 
seznanjali s planinskimi  vsebinami, ki jih je pripravljala PZS. 
Poskočne nogice so se nam pridružila na izlete za otroke, žal so za njih planirani 
izleti v spomladanskem času odpadli, tudi v jesenskem času so nas prehitro omejili, 
da bi lahko kaj izvedli 
 
Ker je bilo izletov res malo,bomo otroke nagradili že za prisotnost na 2 izletih 
Otroci so zbirali žige v knjižice Mladi planinec in za udeležbo na  2 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, 

Mesec / datum Izlet Vodja Težavnost 

19.01.20 Ostrič, Razsušica, Medvežica Neva Šemrov, 
Aleksander Furlan Zimska lahka 

16.02.20 Dobrač Tanja Žele, 
Aleksander Furlan Zimska lahka 

08.03.20 Živi muzej Krasa za ženske Nika Čuk Lahka 

30.05.20 Selce-Osojnica-Selce Neva Šemrov, Marija 
Kuhar Lahka 

06.06.20 Krim z vlakom Valentina Posega, 
Aleksander Furlan Lahka  

14.06.20 izlet PD Bazovica z Reke na Snežnik Sodelovanje s PS 
Bazovica Lahka 

09.-10.07.20  Hafner in ledena jama Avstrija  Aleksander Furlan, 
Marija Kuhar Zahtevna 

16-17.9.20 izlet za vodnike v greben Košute Aleksander Furlan lahka 

19.09.20  Nanos čez Maj Valentina Posega, 
Marija Kuhar Lahko brezpotje 

29.-30.9.20  Dolenjska po Pavčkovih in Slakovih 
poteh 

Aleksander Furlan, 
Valentina Posega lahko 

10.10.20 Pohorje – Rogla in Lovrenška jezera Marija Kuhar, Nika 
Čuk lahka 

Ostalo iz plana je odpadlo, oz bomo poskusili izpeljati kasneje 
 
3) Potepi s kolesi 
 
- 23.02.  Pustno kolesarjenje po obali / Tomaž / Nataša /56h / 41 km / 16 kolesarjev 
- 11/7/2020: 4. kolesarski izlet: »Čez Javornike do Cerkniškega jezera« / Tomaž / 
Nataša/  6h / 50 km / 3 kolesarji 
- 28/7/2020: Tabor v Podbeli, 1. tura  / Nataša, Tomaž / 7h / 30  km / 5 kolesarjev 
- 29/7/2019: Tabor v Podbeli, 2. tura / Nataša, Tomaž / 10h /  44 km / 3 kolesarji 
- 12/9/2020:  

(1) STKP v enem dnevu, 16. etapa Piran – Marezige (start/cilje: Koper) Nataša / 
Tomaž / 8h / 64 km / 5 kolesarjev 
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(2) STKP v enem dnevu, 18. etapa Slavnik - Sviščaki / Mitja / Boštjan (PD Ilirska 
Bistrica) / 10h / 82 km / 12 kolesarjev 

- 19/9/2020: Nanos / Tomaž - razpisana tura v okviru srečanja MDO, ni bilo prijav 
- 27/9/2020: Poček in Kamena gora / Matej / Mitja / 4h / 25 km / 6 kolesarjev 
 
ostale planirane so zaradi korone odpadle. 
 
4) Projekt Mladina in gore: 25.januarja smo se v udeležili državnega tekmovanja z 
dvema ekipama. Osnovnošolci so zasedli 7. in 18. mesto. Jesensko regijsko 
tekmovanje je odpadlo, prijavljene smo imeli 3 ekipe iz Postojne in 1 iz Pivke. 
 
5) Zimovanje za mladino:  
Zimovanje je letos potekalo med 28.02. in 01.03. na Nanosu in je bilo namenjeno 
otrokom od 3. razreda osnovne šole dalje.  
 
6) Pot, ki nas vodi je naša pot – projekt 2x celodnevna akcija urejanja 
markiranih poti, vabljeni vsi uporabniki poti 
Spomladansko akcijo je zaradi korone odpadla, smo pa na potepanjih v okviru 
omejitev, pobrali veliko odpadkov in porezali kar nekaj vejic, jesensko smo izvedli 
07.11.2020 
 
7) Mladinski planinski tabor:  Prijavljenih  80 udeležencev. Tabor smo kljub 
velikim pomislekom uspešno izvedli, upoštevajoč vse korona ukrepe in preživeli 
nepozaben teden v bližini Nadiže. 
 
KOČI 

- dela na kočah: 
Vojkova koča na Nanosu 
Kot sem že pri sestankih UO in NO omenila smo zopet zamenjali oskrbnika, smo pa 
v času zamenjave kar 6 vikendov oddelali kot prostovoljci in uspešno oskrbovali 
kočo v obdobju predaje. 15.3. je bila koča zaprta zaradi Korona ukrepov, 1. 5.pa sta 
nova oskrbnika pričela z obratovanjem „na Oknu“ - vzemi s seboj ... V času korone, 
ko je bilo sproščeno gradbeništvo, so se prostovoljci društva lotili še polaganja plošč 
in obnove stopnic pred kočo. Konec oktobra, z uvedbo ponovnih ukrepov, sta nova 
najemnika zaprosila za prekinitev najem, tako smo zopet izvajali razgovore 
14.11.2020 predali kočo novemu najemniku Roku Žerjalu 
 
- Koča Mladika: tekoče vzdrževanje, prihodki od najemnine se bodo večinoma 
porabili za investicije na Nanosu. Po 7 letih je oktobra prekinil pogodbeno razmerje 
tudi Samo Kerlatec. Koča je bila do konca leta zaprta, nove najemnike smo že našli in 
se pripravljajo na odprtje. 
 
Koče so gospodarska dejavnost društva, ki pa s svojim donosom ne dohajajo niti 
potreb vlaganja v njih. Novi okoljski standardi narekujejo, predvsem na koči na 
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Nanosu, velika investicijska vlaganja, sanacije in posodobitve. Pripravljamo projekt 
za nadaljnjo obnovo. Letos dohodkov od najemnine skoraj ni bilo, saj zaradi ukrepov 
vlade niso mogli polno obratovati. 
 
 
Pivka, 14.01.2021 
 
 
 

Neva Šemrov 
predsednica 

 
 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                


