
 

 

Program dela za leto 2023 za občni zbor 2.3.2022 
 
Cilj našega programa je omogočiti gibanje v naravi čim širši populaciji. V času 
epidemije je  gibanje v naravi še pridobilo na pomenu: z njim dvigamo splošno 
odpornost, pridobivamo naravni vitamin D, skrbimo za oskrbo telesa s prepotrebnim 
kisikom in nenazadnje prekinjamo „računalniško“ rutino v katero smo vse bolj vpeti, 
še posebej otroci in mladina. 
V program zajamemo celotno populacijo od predšolske otroke, osnovnošolce od 1. do 
9. razreda, srednješolce, študente, odrasle in tudi upokojence. Program zajema tako 
fizične aktivnosti udeležencev z velikimi zdravstvenimi učinki, kot tudi 
izobraževanja iz naravoslovja, geografije, prve pomoči, ekologije in predvsem 
usposabljanja za varno samostojno gibanje v naravi. Naša dejavnost, obiskovanja 
gora na takšen ali drugačen način, je v javnem interesu, nepridobitna in cenovno 
ugodna. Delovanje društva, usposabljanje kadrov, nakup opreme, priprave projektov, 
financiranje vodnikov in markacistov se krije iz članarine, razpisov in donacij. 
Udeležence program največkrat bremeni samo delni strošek prevozov. Za prevoze 
vedno izbiramo cenovno najugodnejše variante, tudi na račun tega, da so planinski 
vodniki še šoferji. V prihodnjem letu bomo poskusili čim več prevozov izpeljati z 
vlaki, predvsem zaradi velikih podražitev avtobusnih prevozov  Za zahtevne ture, ki 
jih organiziramo, preskrbimo za udeležence  samovarovalno opremo, katere 
koriščenje se ne zaračunava. Za udeležbo več članov iste družine obračunamo 
popuste v skladu z izračuni za posamezne projekte. Naša članarina je določena na 
nivoju PZS, nekaj več kot 56% se odvaja zvezi in večji del tega je za zavarovanje 
članov. Društvo skrbi za cca 130 km planinskih poti, ki so namenjene širši javnosti in 
jih tudi uporabljajo tako člani kot nečlani. 
Glede na naravo in obseg našega dela, je razumljivo, da se naše aktivnosti redko 
dogajajo v občini Postojna, razen ko nas doletijo Corona omejitve, saj se sicer nekako 
smatra, da v domačem kraju naši člani hodijo v lastni organizaciji.   
 
1)  Planinska pisarna : vsak 1. petek in po dogovoru v društvenih prostorih 
Kolodvorska 4 Pivka, 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, v 
zadnjem latu je vse več plačevanja preko spleta. 
 
2) Srečanja mladinskega in vodniškega  odseka: 1x mesečno v društveni pisarni, 
ali preko spleta, 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  
5) minutke za planinstvo – Radio 94, vsako sredo ob 15.20 uri           
6) izobraževanja: 
 



 

 

- izobraževanja PZS 
2 mladinca za MV-je 
1 vodnik za pridobitev 2. stopnje 
2 vodnika dousposabljanje 2. stopnja 
2 vodnika dousposabljanje 1. stopnja 

- izobraževanja društva 
1x uporaba zimske tehnike za otroke (zimovanje) 
1x prva pomoč v gorah (krožki, tabor) 
1x nevarnosti v gorah (krožki, tabor) 
 
7) Konferenca o planinskem gospodarstvu in zbor gospodarjev 18.2. 2023 -PZS  
8) Zbor mladinskih odsekov PZS  
9) Zbor predstavnikov Vodniških odsekov PZS  
10) Zbor predstavnikov turnih kolesarjev PZS 
11) Srečanja MDO PD Primorske 4-5x letno 
12) Skupščina PZS 
13) Mladina in gore izvedba državnega tekmovanja v Postojni  
14) 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 
- šola v naravi 3. razred na Nanosu 
 
Inovativni projekti: 
1) Z vlakom odkrivamo svat 
2) Markacisti se predstavijo  
 
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. OŠ Anton 
Globočnik (in Studeno in Bukovje) in v OŠ Miroslav Vilhar Postojna (in Hruševje), 
med šolskim letom za posamezne starostne skupine, po potrebi jim pomagajo vodniki 
in mladinski voditelji. Krožki so namenjeni seznanjanju otrok z vsebinami planinske 
šole  (zgodovina planinstva, flora in favna in varstvo narave, prehrana v gorah, 
vremenoslovje, orjentacija, prva pomoč..) in pripravi na hojo na izletih.  
Planinske krožke želimo organizirati tudi v OŠ Prestranek in OŠ Košana kjer sedaj 
samo razdelimo prijavnice za izlete.   
 
 
Poskočne nogice: izleti za predšolske otroke, peljali jih bomona samostojne izlete, 
ali pa jih bomo pridružili izletom za otroke, ki so za njih primerni. 
 
 



 

 

2) Potepi s kolesi 
Turno kolesarski odsek je vsako leto bolj aktiven in ima vsako leto kakega novega 
vodnika z novimi in zanimivimi izleti 
 
19.02.2023 / Pustno kolesarjenje po obali / PD Postojna (v sodelovanju z) OPD Koper 
25.03.2023   Po zgornji Pivki / Mitja K. 
22.04.2023 / Dolina Raše / Matej Š. 
13.05.2023 / Tura brez meja / Nataša K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  Gore v vseh letnih časih:  planinski izleti za odrasle in mladino 

Datum Cilj Vodja Težavnost / trajanje

13.1.2023 Nočni Primož in bunkerji Neva Šemrov

18.2.2023 Obalne poti Marija Kuhar

Sviščaki - zimovanje za otroke

11.3.2023 Planinska gora iz Studenega Jernej Žnidaršič lahka

15.4.2023 Sekulak

20.5.2023 Srečanje mladih planincev MDO Primorske

28.5.2023 Škocjanske jame - dan odprtih vrat Erika Mahnič lahka

17.6.2023 Velika planina lahka

Tabor PD Postojna Vsi vodniki

16.9.2023 Kršičevec Nina Fatur

1.10.2023 Dolina Glinščice

11.11.2023 Izlet presenečenja

2.-3.12.2023 Zimsko rajanje

za otroke, družine in 
odrasle

od 1. razreda naprej, 
lahka

24.2. - 
26.2.2023

Marija Kuhar,   
Aleksander Furlan, 

Jernej Žnidaršič
od 4. razreda naprej, 

zimske ture, 3 dni

Hana Čuk, Aleksander 
Furlan

od 1. razreda naprej, 
lahka

PD Sežana, Marija 
Kuhar, Tina Oberstar

vrtec in od 1. razreda 
naprej, lahka

Nika Čuk,     Valentina 
Posega

24.7. 
-30.7.2023

različne skupine, 
različne ture, 7 dni

od 1. razreda naprej, 
lahka

Erika Mahnič,   Izabel 
Premrl

za otroke in odrasle, 
lahka

Hana Čuk,   Valentina 
Posega

od 1. razreda naprej, 
lahka

Tanja Žele,            Mitja 
Smrekar

vrtec in od 1. razreda 
naprej, zimska, lahka



 

 

 

 
 

4) Projekt Mladina in gore: januarja smo v Postojni uspešno izpeljali državno 

Datum Cilj Vodja Težavnost / trajanje

13.1.2023 Nočni Primož in bunkerji Neva Šemrov

4.2.2023 Dan na snegu - Bloke pohod, tek na smučeh

8.2.2023 Potoška gora na Prešernov dan zimska, lahka

4.3.2023 Planinski dan žena in dan mučenikov lahka

19.3.2023 Krk za prijatelje lahka

1.4.2023 Rudolfovanje, Novo mesto

23.4.2023 Na svoji zemlji, Baška grapa Izabel Premrl lahka

29.4.2023 Tosc Marija Kuhar brezpotje

14.5.2023 Snežnik iz Leskove doline lahka

28.5.2023 Škocjanske jame - dan odprtih vrat Erika Mahnič lahka

 2.6.-4.6.2023

10.6.2023 Dan planincev

24.6.2023 Lisec Marija Kuhar lahka

2.7.2023 Po furmanskih poteh s planinci Balkana lahka

15.7.2023 Pristovški Storžič zahtevna

24.7. -30.7.2023 Tabor PD Postojna VSI vodniki

14.8.-16.8.2023 Karnijske Alpe (Avstrija, Italija), 3 dni

31.8.-1.9.2023 Rjavina, Staničeva koča in okolica

1.10.2023 Dolina Glinščice

21.10.2023 Grobničke alpe zahtevna

19.11.2023 Molička planina Tina Žnidaršič lahka

23.12.2023 Izlet presenečenja Marija Kuhar lahka, zimska

za otroke, družine, 
odrasle, lahka

Tanja Žele, Mitja 
Smrekar

Marija Kuhar, 
Valentina Posega
Nika Čuk, Martin 

Mahnič
PS Bazovica, 

Valentina Posega

Pohodniško društvo 
Novo mesto, 

Valentina Posega

različne ture, tudi 
kolesarske

Rajko Česnik,  Jernej 
Žnidaršič

25. srečanje planincev Balkana - Rajac, 
Srbija

PD Pobeda (Beograd 
Srbija), Valentina 

Posega

več tur, lahke, 3 dni 
srečanje, 6 dni skupaj

Neva Šemrov, Marija 
Kuhar

različne ture, tudi 
kolesarske

Valentina Posega, 
Marija Kuhar

Mitja Smrekar, Rajko 
Česnik

različne skupine, 
različne ture, 7 dni

Aleksander Furlan, 
Rajko Česnik

več tur, lahke, zelo 
zahtevne, 3 dni

Mitja Smrekar, Jernej 
Žnidaršič

zahtevna, zelo 
zahtevna

Erika Mahnič,   Izabel 
Premrl

za otroke in odrasle, 
lahka

Neva Šemrov, Marija 
Kuhar



 

 

tekmovanje Mladina in gore za OŠ in SŠ, regijsko b v jeseni 
 
5) Zimovanje za mladino: predvideno je zimovanje na Sviščakih z vzponom na 
Snežnik od 24.-16. februarja 2023. Udeležba bo za otroke od 4. razreda dalje. 
Organiziranih bo več delavnic iz varne hoje v hribe v zimskih razmerah, v večernih 
urah pa bodo izobraževanja iz ostalih planinskih vsebin 
 
6) Mladinski planinski tabor 11 dnevni  v organizaciji Mladinskega odseka od 22.7. 
do 1.8.2020 lokacijo še iščemo 
Tabor je medgeneracijski s poudarkom na mladih, so pa v vodstvu tudi razgovori o 
drugačnih možnostih. Na skupni lokaciji se zberejo 3 generacije s 5 različnimi 
programi: 
- mali tabor: otroci od 1.- 4. razreda OŠ 
- srednji tabor otroci od 5. - 6. razreda OŠ 
- veliki tabor: otroci od 7. do 9. razreda, srednješolci, študenti 
- hitre in pametne pehte: odrasli, študenti 
- turni kolesarji 
 
7) Pot, ki nas vodi, je naša pot – projekt 2x celodnevna akcija urejanja 
markiranih poti, vabljeni vsi uporabniki poti 
Društvo je skrbnik približno 130 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 v začetku aprila, ko bomo urejali 
poti na Nanos. Dokončati  moramo tudi delo na poti Via Dinarica. 
 
    
15) Dela na kočah: 
Vojkova koča na Nanosu: ia skoraj na novo zgrajena. Do njenega odprtja je 
potrebno dokončati še: 
- kitanje stropov, polaganje ploščic, dokončanje tal, notranja vrata, notranja izolacija 
strehe in knauf v sobah, šank in ureditev kuhinje 
 
Koča Mladika: dobiti najemnika ali poiskati drugačno rešitev 
tekoče vzdrževanje, prihodki od najemnine (če bodo, ko bodo, trenutno so samo 
stroški) se bodo večinoma porabili za investicije na Nanosu. Upamo na ureditev 
otroškega igrišča ob koči s pomočjo občine Postojna in napeljavo vode iz vodovoda 
 
 
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, dejavnost pa naj bi imela širšo javno korist. 
                                                                                                      
 



 

 

 
 
                                                                                         Neva Šemrov 
 


