
Rašiški vetrc
Interno glasilo Planinskega društva Rašica

Številka 1, december 2012

Draga Rašičanka, dragi Rašičan! 

V  društvu  že  nekaj  časa  iščemo  način,  kako  bi 
nekatere aktualne informacije, ideje in potrebe, ki se 
porajajo med delovanjem društva, razširili med čim 
širši krog članstva. Dejstvo je, da kljub udobju, ki 
ga  ponuja  spletna  stran  društva  in  komunikacija 
preko  elektronske  pošte,  sporočila  ne  pridejo  do 
vseh  članov  planinskega  društva,  ki  so  jim  ta 
namenjena. 
V rokah torej držiš prvo številko internega glasila, 
za katerega računamo, da bo v bodoče izšlo dva ali 
trikrat  letno.  V  glasilu  bomo  predstavili  nekaj 
utrinkov iz preteklih dogodkov, nekaj informacij o 
prihodnjih akcijah in redne zadeve, ki se tičejo vseh 
članov PD.

Gorniški pozdrav, 
Luka Kronegger, predsednik PD Rašica.

Društvo v letu 2012

Kmalu  bo  za  nami  uspešno  leto,  v  katerem  sta 
vodniški odsek in gorniška skupina organizirala in 
izvedla  praktično vse  izlete  napovedane  v  letnem 
programu.  Športno  plezalni  odsek  je  z  mladimi 
plezalci  v  domačem  in  mednarodnem  prostoru 
nanizal  lepo  bero  tekmovalnih  zmag,  člani 
alpinističnega odseka pa so svoje znanje uredili in 
strnili v priročnik alpinističnih znanj »Alpiročnik«. 
Komisija za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije 
ga je sprejela kot temeljno gradivo za izobraževanje 
alpinistov na nacionalnem nivoju. Mladinski odsek 
po menjavi generacij zopet zbira pogum za naskok 
na nove  zmage...  Eden večjih  uspehov društva  je 
skorajšnja  ureditev  gradbene  dokumentacije 
planinskega doma, ki je pogoj za njegovo zgledno 
delovanje in nove investicije.

Stenski koledar PD Rašica za leto 2013  

Letos smo v društvu prvič izdali stenski koledar, na 
katerem  so  motivi  iz  preteklih  izletov  in  datumi 
izletov organiziranih v letu 2013. Format koledarja 
je 470 x 315 mm, cena je 6 EUR. Koledar je na 
voljo  v  pisarni  društva,  naročila  zanj  sprejema 
Tomaž  Šarc  na  e-mail  tomaz.sarc@gmail.com  ali 
gsm 041 780 981. 

Občni zbor 2013

Občni zbor PD bo v petek, 25. januarja 2013 ob 
17h na Rašici!

Program izletov za leto 2013

Kot vsako leto smo tudi letos pripravili letni program 
izletov,  v  katerem  odseki  planinskega  društva 
predstavijo organizirane aktivnosti, ki so prilagojene 
različnim  skupinam  članov  društva.  V  letnem 
seznamu  najdete  aktivnosti  mladinskega  in 
naravovarstvenega  odseka,  gorniške  skupine  in 
splošne aktivnosti planinskega društva.

Članarina v letu 2013

Višina članarine v letu 2013 ostane enaka kot v letu 
2012.  Naj  spomnimo,  da  je  društvena  članarina 
nekoliko nižja od priporočila PZS in je v primerjavi 
z drugimi društvi tako ena ugodnejših.
Plačilo  članarine je mogoče v društveni  pisarni  na 
Prušnikovi 99 in na sedežu PZS na Dvorakovi 9.

Uradne ure na sedežu društva

V letu 2013 bo društvena pisarna na Prušnikovi 99 
odprta po naslednji shemi:

• januar,  februar,  marec:  vsak  torek  od  18.00  do 
19.00 ure 

• april, maj, junij, september, oktober: prvi in tretji 
torek od 18.00 do 19.00 ure 

• julij,  avgust,  november:  prvi torek  od  18.00  do 
19.00 ure 

• december: zaprto 

V dela prostih dnevih (prazniki) ni uradnih ur, v tem 
primeru se te prestavijo na naslednji torek.

Sponzorstva 

Posamezniki  in  podjetniki,  ki  ste  pripravljeni 
prispevati  sredstva  za  delovanje  društva  vabljeni, 
pišite nam na pdrasica@pzs.si.

Markacisti vabijo v svoje vrste 

Več  informacij  pri  predsedniku  PD  na 
luka.kronegger@gmail.com. 

Koča na Rašici

Koča je v v zimskem času odprta od 10. do 17. ure, 
ob sobotah,  nedeljah in praznikih od 9.  do 18. ure.
Ob ponedeljkih in torkih je koča zaprta!

Društvena spletna stran: http://www.rasica.org/


