
16. dec. Slivnica–Šentvid pri Planini * Rosenstein

20. januar Planinski večer s Tonetom Škarjo

21. januar Debela peč ** O Planko

3. februar Občni zbor

8. februar Levstikova pot: Litija–Čatež * Žagar

25. februar Blegoš ** Planko

2. maj Tradicionalni pohod po KS Slivnica * O

19.-20. maj Državno orientacijsko tekmovanje 
SMREKOVEC

26. maj Spominski pohod in maša za Mateja
Užmaha - Soškega na Klemenči jami

* O Maček

16. junij Matajur ** Rosenstein

30. jun.-7. jul. Tabor mladih planincev 2012

21. julij Peca **
***

Užmah
Iskra

3., 4., 5. avg. Triglav, Kanjavec, Lepo Špičje *** U, G, Č

16.-18. avg. Dolomiti *** Gradič

8. september Stenar *** Čujež

22. sept. Skuta ** Rosenstein

20. oktober Kum * Maček

17. nov. Primorska - Glinščica * Užmah

24. marec Bela krajina * Iskra

14. april Hleviška planina * Žagar

27.-29. apr. Bosna * Gradič

Program dela za leto 2012

*: lahka pot ;  **: zahtevna pot; ***: zelo zahtevna pot; 
O: pohod, primeren tudi za otroke

MLADINSKI ODSEK
Mladinski odsek skrbi za delo z mladimi. Vezni člen med 
društvom in vrtcem je Nuša Verdev, v šoli pa planinski 
krožek vodita Nataša Čede in Renata Mastnak. Mladi z 
mentoricami in vodniki spoznavajo bližnje in daljne 
hribe, na koncu šolskega leta pa se odpravijo tudi na 
izlet v neznano. Udeležujejo se planinskih orientacij, 
vrhunec planinske sezone pa prav gotovo pomeni 
planinski tabor. Zadnja leta so se mladi za uspešne 
pokazali tudi na tekmovanju Mladina in gore, saj so že 
dvakrat osvojili naslov državnih prvakov  v planinskem 
znanju. V letu 2011 je Planinska zveza Slovenije nagradila 
delo mladinskega odseka z najvišjim priznanjem za delo 
z mladimi – s priznanjem mladina in gore.

VODNIŠKI ODSEK
Naloga vodniškega odseka, ki ga vodi Manca Čujež, je, 
da skrbi za usposabljanje vodnikov, da spremlja njihovo 
delo in jih usmerja pri pripravah na turo. 

MARKACISTIČNI ODSEK
Markacistični odsek je med mlajšimi v društvu. Janez 
Palčnik in Edi Mastnak sta v letu 2011 opravila tečaj za 
markacista, svoje prve korake pa je odsek že napravil z 
markiranjem Marijine poti in poti S klopce na klopco. 

ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
Odsek za varstvo gorske narave vodi Renata Mastnak, ki 
se je v letu 2011 usposobila za varuhinjo gorske narave. 
Naloga odseka je, da ozavešča ljudi o pomenu varstva 
narave, prav tako pa je želja, da bi sodeloval pri kateri 
izmed čistilnih akcij v kraju.

S KLOPCE NA KLOPCO
Pot S klopce na klopco se je rodila leta 2007. Na štirih 
najmarkantnejših točkah okoli Gorice smo z denarno 
pomočjo domače krajevne skupnosti postavili po dve 
klopci, poti med njimi pa povezali v krožno pot S klopce 
na klopco. Pot tako povezuje hribe Gradišče, Peseke, Sveta 
Helena in Col. 



Kontaktni podatki
Vodniki:

Mirko Žagar 041 570 160 /

Silvo Užmah 040 215 110 silvo.uzmah@gmail.com

Boštjan Rosenstein 041 613 384 bostjan.rosenstein@gmail.com

Matej Planko 040 161 352 matej.planko@pzs.si

Nina Gradič 040 518 097 nina.gradic@gmail.com

Matic Iskra 031 373 639 matija_iskra@siol.net

Manca Čujež 040 352 665 manca.cujez@gmail.com

Nina Maček 041 806 122 nina.macek@gmail.com

Nataša Čede 031 538 013 natasa.cede@gmail.com

Renata Mastnak 041 268 529 emastnak@gmail.com

Mentorici:

Nuša Verdev 041 840 903 nusa.verdev@gmail.com

Patricija Palčnik 031 513 006 pa3cija.palcek@gmail.com

Kristina Kaučič 041 513 284 kristinakaucic1995@gmail.com

Mladinske voditeljice: 

IZPOSOJA OPREME 
Svojim članom omogočamo tudi izposojo opreme 
za visokogorje (čelado, samovarovalni komplet in 
plezalni pas). Pri nas si prav tako lahko izposodite 

lavinskega trojčka za zimsko obiskovanje hribov. Za 
izposojo opreme pokličite našega gospodarja Vojka 
Verdeva na telefonsko številko 031 864 032. Naredite 

to nekaj dni prej, kot opremo potrebujete. 

DOHODNINA
Po naši zakonodaji lahko davčni zavezanci 0,5 

odstotka dohodnine, ki bi sicer pripadel državnemu 
proračunu, namenite eni ali več organizacijam in 

društvom, ki delujejo v javnem interesu. Planinsko 
društvo ima status društva v javnem interesu in vas 

prosimo, da podprete naše delovanje tudi na takšen 
način. Naša davčna številka je 49720767. Obrazec in 

ostale informacij najdete na naši spletni strani.  

Kategorije članstva Višina članarine

A+ polnoletna oseba: aktivni obiskovalec 
domačih in tujih gora z največjim 
obsegom ugodnosti

65,00 €

A+/d družinski popust 60,60 €

A polnoletna oseba: aktivni 
obiskovalec domačih in tujih gora z 
večjim obsegom ugodnosti

55,00 €

A/d družinski popust 50,60 €

B polnoletna oseba: aktivni 
obiskovalec domačih  in tujih gora z 
osnovnim obsegom ugodnosti

22,00 €

B/d družinski popust 17,60 €

B1 polnoletna oseba: oseba, starejša 
od 65 let, z osnovnim obsegom 
ugodnosti

16,50 €

S+Š srednješolec ali študent do vključno 
26. leta starosti

14,00 €

S+Š/d družinski popust 11,20 €

P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in 
mladostnik

6,00 €

P+O /d družinski popust 4,80 €

OPP  osebe s posebnimi potrebami 6,00 €

Članarina za leto 2012

OPIS ZAHTEVNOSTI POTI
LAHKA POT je pot, pri kateri si pri hoji ni treba pomagati 
z rokami. Kadar taka pot preči strmo pobočje, je dovolj 

široka, da omogoča varno hojo tudi manj izurjenim 
planincem.

ZAHTEVNA POT vodi preko težjih mest, pri katerih 
si zaradi varnosti pomagamo z rokami. Morebitne 

varovalne naprave so namenjene planinčevi varnosti in 
niso nujno potrebne za premagovanje težjih mest.

ZELO ZAHTEVNA POT je tista pot, kjer je raba rok pri 
hoji nujno potrebna. Varovalne naprave omogočajo 

prehod težjih mest, kjer bi bilo sicer potrebno varovanje 
s plezalno vrvjo. Pogosto je na taki poti potreben 

cepin, včasih rabimo celo dereze in čelado. Za ljudi z 
vrtoglavico taka pot ni primerna. Priporočamo jo res 

izkušenim planincem.

Članarino lahko poravnate pri Silvu Užmahu (telefon: 040 215 110).


