Promocijski odsek skrbi
za promocijo vseh dejavnosti v medijih in priložnostne predstavitve
društva, ohranja kultur-

Odsek za poti skrbi za
redno čiščenje, urejanje in
označevanje poti, ki jih
ima v upravljanju društvo.

no-zgodovinski vidik, načrtuje in organizira pomembne društvene dogodke, izdaja publikacije, organizira predavanja.

Možnosti za plezanje je
veliko v stenah Ospa in
Mišje peči, Črnega Kala
in priljubljenih plezališč
Glinščice in Napoleonike.

Gospodarski odsek skrbi
za večje posege na vzdrževanih in novih poteh,
za kočo na Slavniku, njeno vzdrževanje in redno poslovanje.

Nedavno ustanovljena
pevska skupina nas s
svojimi ubranimi napevi
razveseljuje ob posebnih
društvenih dogodkih pa tudi na izletih...

TUMOVA KOČA NA SLAVNIKU

.

postavljena: l. 1957

Dostopi:

obnovljena: l. 1988

Podgorje: (518m): 1h 30min

tel.: 05 / 687 01 34

Prešnica (480m): 2h

nadmorska višina: 1018m

Hrpelje (497m): po cesti 11km, 3h

lat. 45°32’1,8’’ N

Markovščina (567m):

long. 13°58’31’’ E

skozi Skadanščino 2h 30min

oskrbovana: 1.1 - 31.12.

Kontrolne točke:

število postelj: 8

SPP-Slovenska planinska pot

število skupnih ležišč: 20

Transverzala kurirjev in vezistov NOV

elektrika in tekoča voda

IPP (Istrska planinska pot)

Izdalo Obalno planinsko društvo Koper 2010
oblikovanje V.V.

Ulica agrarne reforme 15
6000 Koper
Urnik
torek in četrtek
17.00 - 19.00
tel.: 05/ 627 30 60 - gsm: 031 292 565
e-mail: opd.koper@gmail.com
http://www.opd.si

Mladinski odsek je že leta
1971 pričel ustanavljati
planinske krožke na osnovnih šolah in srednjih
šolah, od l.1979 tudi med
najmlajšimi, cicibani planinci.

Organiziranje
izletov in vodenje
planincev v gorsko
naravo je bistvena
dejavnost društva,
zato ji že vseskozi
posvečamo veliko
pozornost. Podrobnosti o posameznem izletu so objavljene
na spletni strani društva www.opd.si, v Primorskih novicah,
Teletekstu, Radiu Koper, Radiu Capris, v oglasnih omaricah
v Kopru pred društvenimi prostori in v Izoli na trgu pri tržnici.
Natančnejši opisi posameznih izletov so v društveni pisarni.

Kolesarski odsek
OPD deluje že od
l.1995.
Združuje
ljubitelje kolesarske
rekreacije
vseh
starosti. Pripravlja
kolesarske
izlete
različnih težavnostDejavnost:

•
•
•
•
•
•

planinska šola
planinski izleti
planinski tabor
čistilne akcije
orientacujska tekmovanja
predavanja

nih stopenj, večinoma po neokrnjeni naravi, poudarek pa je na
druženju in varnem načinu kolesarjenja, ob tem udeleženci
spoznavajo naravne in kulturne zanimivosti doma in v tujini.

