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Planinsko društvo Postojna 

          Javorniška pot 24,  p.p. 11,  6230 Postojna 
 
 
Spoštovani Občni zbor! 
 
 
Letno poročilo o realizaciji programa 2022 
 
O naši dejavnosti člane obveščamo na naši spletni strani pdpostojna.si, preko mailov, 
na fb planinsko društvo Postojna in na minutkah za planinstvo na Radiu 94 vdako 
sredo 15.15. 
 
Na fb strani so objavljene tudi slike iz naših aktivnosti. 
 
Število članov v letu 2022 se nam je povečalo na 373 in smo postali največje 
društvo našega meddruštvenega odbora. 
 
Zastavljene cilje našega programa, omogočiti gibanje v naravi čim širši populaciji, 
smo v letu 2022 presegli na področju dela športne rekreacije za odrasle in turne 
kolesarje, zelo slaba pa je bila v prvem polletju odzivnost otrok, ki so po Coroni 
očitno obsedeli za računalnik, slaba pa je tudi odzivnost šol. Mladinski planinski 
tabor v Čezsoči je bil kljub mrtvilu v prvem polletju, polno zaseden, veliko otrok pa 
se je udeležilo tudi prvega izleta v jeseni. Največje veselje pa nam predstavlja 
dejstvo, da smo pridobili 4 nove mentorice in so krožki polno zaživeli 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. Kljub temu pa so se v 
letošnjem letu cene tako zelo dvignile, da so stroški izletov, če tudi jih nikoli v celoti 
ne krijejo udeleženci, resen problem. Naša članarina je določena na nivoju PZS, nekaj 
več kot 50% se odvaja zvezi. Iz članarine izhaja tudi zavarovanje za člana. Plačila 
članarine se po novem vse več izvajajo preko spleta in tudi papirnici Pelikan in 
Sponkca. Društvo je skrbelo  za planinske poti, ki so namenjene vsem obiskovalcem 
planin in jih tudi uporabljajo  člani in v še večjem obsegu nečlani. 
 
Glede na naravo in obseg našega dela, je razumljivo, da se naše aktivnosti redko 
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dogajajo v občini Postojna, se pa vsekakor za njene občane.  
 
1)  Planinska pisarna na Kolodvorski 4 v Pivki : je do konca marca delovala vsak 
petek 1h, sedaj pa je odprta vsak 1. petek v mesecu. V pisarni dežurajo vodniki, pri 
katerih se lahko plača članarina, nabavi planinska literatura, pridobi informacije o 
poteh in se izposodi oprema za težje zavarovane poti. Trenutno koristimo več 
sosednjo sejno sobo, v kateri izvajamo izobraževanje za naše tekmovalce na Mladina 
in gore. 
 
2) Srečanja mladinskega, vodniškega in turno kolesarskega  odseka: so se 
večinoma izvajala mesečno v pisarni ali po ZOOM -u in enkrat pod plezalno steno v 
Zagorju, v poletnih mesecih večkrat na koči Mladika in tudi zadnji do sedaj je bil 
tam. 
 
3) UO, NO se je sestal 11.03., 6.5. , 3.7. dopisna in 14.7.redna Naslednja seja je 
19.11.2022. Gradbeni odbor za Vojkovo kočo na Nanosu, se je sestajal tudi trikrat 
tedensko s projektanti in raznimi uradniki in urejal dokumentacijo za dela na Nanosu. 
Gradbeno dovoljenje smo prejeli 22.07.22, z rušenjem smo začeli 30.07., z gradnjo 
pa 15.08.  
 
4) občni zbor  - smo izvedli 18.03 v Postojni,  skupščina PZS je  potekala 23.04. v 
Sevnici  
              
5) izobraževanja: 
- izobraževanje društva: 
         predavanje  
           - Dolomiti 3.2. 
           - kampiranje Hrvaška, Bosna in Črna gora 23.11. 
           - naše osvajanje Makedonije 15.12. 
- izobraževanja PZS: 

- 5 vodnikov se je udeležilo dousposabljanja za kopne in zimske ture,  
za akcijo „Brati gore“ 11.12. se bomo pridružili Knjižnici Bena Zupančiča Postojna 
 
 
6) Konferenca o planinskem gospodarstvu in zbor gospodarjev PZS (februar) 
preko ZOOM -a, Aleš Požar 
 
7) Srečanja Mladinskih odsekov 12.11.se je udeležila Erika Mahnič 
8) Srečanje Vodniškega odseka bo 26.11., udeležila s bo Valentina Posega 
 
9) Srečanja MDO PD Primorske 4 redno– Neva Šemrov 
10) srečanje markacistov MDO Primorske 9.11. v Hrpeljah, udeležil se je Matevž 
Kovačič 
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11) minutke za planinstvo – Radio 94, vsako sredo po 15.15 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 
V šolskem letu 21/22 šole še vedno niso omogočale izvajanja krožkov, velika 
sprememba pa se je zgodila z novim šolskim letom. 
Uspešno smo izpeljali  2.del družinski izlet v Rakov Škocjan, kjer nismo samo 
hodili, ampak smo se, s pomočjo članov društva Drobnovratnik, poglobili v 
prenekatero skrivnost rastlin in živali tega kraškega habitata. Otroci so bili z 
nami tudi na Blokah, kjer nismo samo hodili ampak je bil tudi tek na smučeh, 
na Sekulaku, na Izovi poti in na Srečnaju mladinskih odsekov v Kopru, v jeseni 
je bil septembra izlet na Kokoško in oktobra na Slemenovo špico (bil je 
premajhen avtobus), 19.11. smo imeli več kot 70 udeležencev z vlakom v 
Mitski park, decembra smo šli na Jelovico, Mladiko in drsat na postojnski led 
 
*2)  Gore v vseh letnih časih:  planinski izleti za odrasle in mladino, 
DATUM  
 

 
 Število udeležencev 

16.01. Bloke – pohod in tek na smučeh - družinski 11+3 otroci 
22.01. Sovič in Mladika s PS Bazovica 22 
29.01 Magajnova pot – srečanje vodnikov 5 naših vodnikov 
08.02. Vogar in smučarski tek 28 
12.03.22 Cerkniško jezero za dan žena in mučenike  
31.03. Krk za prijatelje 34 
27.03. Rakov Škocjan 2. del z Drobnovratniki - družinski 10+6 otrok 
26.3. Pokljuka pohod in tek na smučeh  
10.04. Sekulak  22+3 otroci 
15.05. Golica  
28.05. Po Izovi poti na sv. Jurij 66 
11.06. Dan Slovenskih planincev kamniška Bistrica 10 
03.-
08.06. Makedonija (vrhovi Kožlek 1790 in Pelistar 2600) 9 

03.07.22 Furmanski pohod 14 
09.10.22 Mojstrovka 14 
28.10.22 Bohor 17 
26.11.22 Izlet presenečenja (z vlakom do Maribora, vzpon na Pohorje)  
26.12.22 Bohinjske gore  
 
 
3) Potepi s kolesi 
 
27.2.2022 Pustno kolesarjenje po obali 11 
26.3.2022 Pivška jezera 5 
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27.4.2022 Dolina Raše 8 
15.5.2022 Spomladanski Kras 6 
5.6.2022 Po poteh Rimljanov 7 
06.07.22 Čez Javornike  
07.11.22 Poček – skrite in še bolj skrite poti  
 
4) Projekt Mladina in gore: na držvno tekmovanju je naša ekipa iz OŠ Miroslav 
Vilhar zmagala. Na regijskem tekmovanju, ki je bilo 19.11. je tekmovala  1 ekipa iz 
OŠ Pivka in ena iz OŠ Miroslav Vilhar Postojna. Pivška se je uvrstila na državno 
21.1.23 v Postojni 
 
5) Pot, ki nas vodi je naša pot – projekt 2x celodnevna akcija urejanja 
markiranih poti, vabljeni vsi uporabniki poti 
V maju mesecu smo sanirali podor na travniku nad razdrtim in blatno pot nasuli s 
peskom. V oktobru smo sanirali del strme poti na Nanos, delovno akcijo, razpisano za 
8.10. smo zaradi slabega vremena izvedli v Vojkovi koči, kjer smo odstranili stare 
tlake v 2 sobah. 2 markacista sta uspela odstraniti nekaj porušenih debel na položni 
poti. Veliko prostovoljnega dela je bilo letos na koči namesto na poteh. Je pa v 
prejšnjem mesecu na novo urejana pot na Mali Javornik. 
 
6) Mladinski planinski tabor: V Čezsoči smo preživeli nepozaben teden 
medgeneracijskega druženja, Osvojili smo veliko vrhov in se namakali v hladni Soči.  
 
INOVATIVNI PROJEKTI: 
 
1) Filmski večeri 
10.3. smo si v kinu Pivka ogledali film Stena- pot do zlata, 
Na taboru smo gledali film Kekec, 
24.11. film Gorska mrzlica in po njem še predavanje o varnem gibanju v gorah 
(Matjaž Šerkezi) 
 
2)Planinstvo v igri 
Igro križec krožec smo izdelali  pomočjo kamnov, nanje smo narisali rdečo markacijo 
in goro. Igro Črni Peter smo preimenovali v črno markacijo, uporabili smo fotografije 
različnih gorskih živali, gora, rastlin,… ena izmed njih pa je seveda črna markacija. 
Te dve igri sta namenjeni predvsem mlajšim planincem. Za starejše pa smo pripravili 
Gorski Activity. Igra je brez igralne plošče.  
 
KOČI 
 
Koča Mladika na Pečni rebri je zaprta od 1.7. Kljub neštetim razpisom in 
oglaševanju (ki nas je stalo na radiu 94 – 600€) Še nismo našli ustreznih najemnikov.  
Kočo sicer koristimo za sestanke in izobraževanja. 
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Vojkova koča na Nanosu je zrasla kot feniks iz pepela. Čeprav smo z gradnjo začeli 
šele 15 avgusta, je koča na novo sezidana, pokrita, ima nova okna in vrata, vse 
elektro in strojne instalacije, fasado in skoraj tlake. 5.11. smo uspeli oddati zahtevek 
za sofinanciranje v višini 2/3 odobrene investicije, ostalo imamo odlog v naslednji 
proračun. Društvo je za izvedbo dobilo 100.000€ kredita iz SRRS in 240.000€ od 
Delavske hranilnice s hipoteko na kočo. Porabili smo že vseh 66.000€ lastnih 
sredstev. Zelo se trudimo z zbiranjem donatorskih in sponzorskih sredstev. Po 
refundaciji iz razpisa bo društvu ostalo 60.000€ kredita za vračilo v 10 letih.  
Trenutno imamo prihodkov od najemnine minimalno, v bistvu samo za kontejnerje, 
ki so kot nadomestilo za čas gradnje. 
 
O naši dejavnosti člane obveščamo na naši spletni strani pdpostojna.si, preko mailov, 
na fb planinsko društvo Postojna in na minutkah za planinstvo na Radiu 94 vdako 
sredo 15.20. 
 
Na fb strani so objavljene tudi slike iz naših aktivnosti. 
 
 
Pivka, 14.02.2023 
 
 
 

Neva Šemrov 
predsednica 

 
 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                


