AKTIVNOSTI V LETU 2018
Datum
6.1.18
20.1.18
3.2.18
17.2.18
3.3.18
3.3.18
marec
17.3.18
7.4.18
21.4.18
21.4.18
22.4.18
5.5.18
12.5.18
19.5.18
2.6.18
16.6.18
22.6.18
14.7.18
11.-18.8
25.8.18
8.9.18
22.9.18
6.10.18
20.10.18
20.10.18
3.11.18
17.11.18
18.11.18
1.12.18
15.12.18

Vrh, smer oz. cilj izleta ali ture
Tolsti vrh 1715 m
Gradišče 706m
Tamar 1108m
Machova pot
Pugled 645m
Jurčičeva pot
zbor članov
Žužemberk – Šumberk 540m
Rudolfovanje 2018
Vremščica 1027m
Po medvedovih stopinjah
Krk (CRO)
Vodice in slap Sopote
Slavnik -naravovarstvena ekskurzija
Golica 1835m
4. Literarni Trdinov pohod
Spodnje Bohinjske gore 1966m
Olimp 2917m (GR)
Kamniške Alpe 2394m
Družinski tabor - Slatna 2018
Petzek 3283 m (A)
Paklenica (CRO)
Peca 2125m
Mahavšček 2008m
Kostanjev piknik
Kočevje - naravovarstvena ekskurzija
Raduha 2062m
Krim (1107 m)
Iz Dragonje v Strunjan
V neznano
Po Rudolfovi poti

24.3.18 Čistilna akcija
PLANINSKE URICE
ob zimskih četrtkih ob 18. uri v OŠ Bršljin.

POHODNIŠKO DRUŠTVO
NOVO MESTO

11.1.18 Indonezija
25.1.18 Musala
15.2.18 Naravovarstveno predavanje

KONTAKTNI PODATKI VODNIKOV PZS
IN DRUGIH VODIJ AKCIJ
Branko Dolinar:
dolinarbranko@gmail.com - 031 805 055
Darko Hrnčič:
darko.hrncic@gmail.com - 040 235 813
Aleš Krevs:
akrevs@gmail.com - 040 431 481
Martin Luzar:
martin.luzar64@gmail.com - 041 800 876
Anton Markovič:
tone@tomas.si - 031 634 135
Majda Markovič:
majda@tomas.si - 041 577 822
Jože Perše:
joze.perse@guest.arnes.si - 041 674 226
Mladen Živković:
mladen.zivkovic@siol.net - 041 652 742
Igor Pucelj:
igi.pucelj@gmail.com - 041 730 160
legenda: MO mladinski odsek;
M-matica;
VGN - varstvo gorske narave;

SEIDLOVA CESTA 48
8000 NOVO MESTO
info@pdnm.si
tajnistvo.pdnm@gmail.com
www.pdnm.si
+386 31 634 135

POJDIMO SKUPAJ
VARNO V GORE!

O DRUŠTVU

VČLANITEV

O ČLANSTVU V PZS

Če želite postati naš član in hkrati tudi član PZS,
izberite enega od spodaj navedenih načinov
včlanitve.
Na dnu strani www.pdnm.si pod zavihkom
Članarina se nahaja povezava do pristopne izjave,
ki jo dopolnite z vsemi zahtevanimi podatki. Če
boste izjavo natisnili in jo izpolnili ročno, pazite na
čitljivost in točnost podatkov.
V nadaljevanju, ko je izjava izpolnjena, pa lahko
uberete eno od naslednjih poti:

ZAVAROVANJE: Vsa zavarovanja so

Pohodniško društvo Novo mesto deluje od
februarja 2012. Ker se zavedamo, da smo
odrasli zgled mladim generacijam pri
odločitvi za zdrav in aktiven življenjski
slog, v našem društvu posebno pozornost
posvečamo

prav

mladim

planincem.

Mladinski odsek vsako 3. soboto v mesecu
organizira ture, ki so primerne za mlade
planince. Vsako 1. soboto v mesecu
društvo organizira zahtevnejšo turo. Vse
ture vodijo vodniki PZS.
Več o društvu si preberite na spletni strani
društva na www.pdnm.si, poiščite pa nas
tudi na FB, ali na naši oglasni tabli v
Knjižnici
objavljamo

Mirana
naše

Jarca,

kjer

aktivnosti,

pa

redno
tudi

aktivnosti naših članov, ki nam pošljejo
fotografije s svojih potepanj.
Če se želite včlaniti v naše društvo in s tem
tudi v Planinsko zvezo Slovenije, vsa
navodila najdete na društveni spletni strani
pod zavihkom Članarina.

zagotovljena za vse vrste članstva, z
določenimi

zakonskimi

omejitvami

specifičnih kategorij. Za naslednje triletno
obdobje je bila izbrana zavarovalnica
Adriatic Slovenica, d.d.
UGODNOSTI ČLANOV: Člani PZS
koristijo številne ugodnosti pri različnih

- Izjavo lahko skenirate in pošljete na naslov
društva (Seidlova cesta 48, 8000 Novo mesto). Po
plačilu članarine boste na domači naslov prejeli
znamkico, ki jo nalepite na planinsko izkaznico.
- Izpolnjeno izjavo lahko natisnete in se osebno
zglasite na društvu na zgoraj omenjenem naslovu,
v prostorih podjetja Tomas, d.o.o., Novo mesto. To
lahko storite vsak dan med 8. in 10. uro.
- Izpolnjeno izjavo lahko prinesete na društveni
sestanek, ki ga imamo v OŠ Bršljin vsak 1. četrtek
med 18. in 19. uro, v poletnem času pa od 19. do
20. ure.

ponudnikih planinske, kolesarske, kamp in
druge

opreme,

ter

pri

ponudnikih

turističnih in namestitvenih kapacitet. Več
informacij

na

www.pzs.si

v

rubriki

Članstvo.

PLANINSKI VESTNIK: Planinski vestnik
je revija z dolgo tradicijo. Prvič je izšel
februarja 1895. Kakšne vsebine prinaša ta
mesečnik, lahko preverite na spletni strani
www.planinskivestnik.com.

