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Planinski popotnik

POVABILO NA...
… kavo? Pivo? Pre(obilno) večerjo?
Poležavanje pred televizor?
Ne, ne in ne!
Planinsko društvo Šoštanj vas vsako leto
znova vabi, da se udeležite akcij, ki jih
prirejamo za svoje člane, za tiste, ki jih naši
člani povabijo zraven ali pa tiste, ki se nam
pridružijo kar tako. Zakaj? Zato, ker vas
pritegnejo naše aktivnosti.
V Planinskem popotniku vsako leto objavimo koledar akcij. Če ga boste podrobno
pogledali tudi letos, boste ugotovili, da je
kljub vsemu kar nekaj aktivnosti, na katerih
se nam lahko pridružite.
V kolikor bi poleg rednih izletov in pohodov radi obiskali še kaj drugega, vas v
letošnjem letu posebej vabimo, da se nam
pridružite:
- na PLANINSKIH VEČERIH, ki potekajo od  
  jeseni do pomladi. V letošnji seriji
  predavanj je ostalo še eno, znova pa
  bomo z njimi nadaljevali jeseni 2010.
- kot udeleženec na PLANINSKIH
  ORIENTACIJSKIH TEKMOVANJIH. Do sedaj  
  je vedno veljajo, da so se teh tekmovanj
  večinoma udeleževali osnovnošolci in
  mladinci. Veseli bi bili, če bi se v letošnjem
  letu zbrala tudi ekipa sicer malo manj
  mladih, a zato bolj izkušenih planincev, ki   
  bi se preizkusila tudi v takšni obliki planin-   
  skega udejstvovanja.
- pri DELOVNIH AKCIJAH MARKACIJSKEGA
  ODSEKA. V letošnjem letu markacijski
  odsek prvič poleg rednih samostojnih
  obnov planinskih poti, organizira tudi dve
  večji delovni akciji. In če vas zanima   

  risanje markacij ali pa bi želeli sodelovati
  kar tako, vabljeni. Naši markacisti bodo
  veseli vsake dodatne roke, ki je
  pripravljena prijeti za delo.
- na vseslovenski OČIŠČEVALNI AKCIJI  
  »OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU«.   
  Če bi vsak od nas v okolici svojega doma
  pobral vsaj en papirček, … Pridružite se
  nam in bodite del velike množice tistih,
  ki imamo radi čisto svojo okolico in čisto
  Slovenijo.
O vseh akcijah boste vsaj nekaj izvedeli
v Planinskem popotniku. V kolikor tukaj
(zaenkrat) ni dovolj informacij, se lahko
obrnete na vodjo akcije ali pa povprašate
koga izmed članov organov društva.
In nenazadnje vas še posebej vabim, da
sodelujete tudi pri našem društvenem
časopisu Planinskem popotniku. Zelo veseli
bi bili vsakega vašega prispevka.
Želim vam, da bi v letu 2010 varno hodili po
vseh poteh in da se srečamo na čim večih
akcijah!
Andreja Konovšek Jalen
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Bosna in Hercegovina 2009
L

etošnji že peti planinski tabor smo
šoštanjski planinci preživeli v raziskovanju lepot Bosne in Hercegovine.
Planinski tabor se je začel 10. oktobra kmalu po polnoči, ko nas je izpred gasilskega
doma avtobus odpeljal v noč. Jutranja
kava v obcestni gostilni v dolini reke Bosne
nas je dokončno prebudila v mrzlo in
megleno jutro. Pot nas je peljala skozi
Zenico, Kakanj in druga mesta z industrijskimi velikani iz časa naše skupne domovine, ki pa sedaj večinoma ne obratujejo in
žalostno propadajo. Jutranja megla je vse
te sive zidove in dimnike naredila še bolj
sive tako, da je bil prvi vtis precej turoben.
V dopoldanskih urah smo prišli v Sarajevo,
kjer nas je že čakal vodič Goran Šibalič.
Postanek smo izkoristili za ogled starega
dela mesta. Le kdo še ni slišal za Bašćaršijo,
stari del mesta, posejan s starimi
trgovinami in lokali. S svojo arhitekturo je
nekaj posebnega in izrednega ter vedno
vreden obiska.
Večina nas je Bašćaršijo že obiskala in jo že
pozna, zato je toliko bolj zanimivo opazovati, kako se spreminja. Sam sem se z
Bašćaršijo prvič srečal kot vojak ob prostih
izhodih. Takrat se mi je vtisnila v spomin s
svojo atmosfero in živahnostjo. Ko sem jo
po olimpijskih igrah ponovno obiskal, je
bila že urejena in civilizirana, vendar ne
več tako živahna. Potem je bila vojna, ki
tudi Bašćaršiji ni prizanesla. Sedaj je zopet
prenovljena in urejena, vendar ni več
tista prava. Ni več delavnic z izdelovalci
kovanih servisov za kavo, izdelkov iz
domačega usnja, zlatarjev … Nadomestili
so jih trgovci s cenenimi očali, tekstilom in
ostalimi dobrinami s Kitajske.

ki jih gradijo investitorji iz vsega sveta. Ti objekti še posebno izstopajo, ker jih pogosto
obdajajo od vojne poškodovane in še ne
popravljene stavbe.
Vrelo Bosne je izvir reke Bosne in priljubljena
izletniška točka Sarajevčanov. Voda,
zbrana s planin Igmana, ki iz številnih vrelcev vre iz tal, je ustvarila majhna jezerca.
Celotno območje je urejeno kot park že od
takrat, ko je bila Bosna sestavni del avstroogrske monarhije. Večina se nas je peš
sprehodila med jezerci z račkami, nekateri bolj utrujeni pa so si privoščili prevoz
po starem drevoredu s konjsko vprego in
fijakerjem.
Naš naslednji cilj je bil Igman. Zapustili smo
živahno mesto in se podali v zavetje gozdov in planin. Sredi gozdov Igmana smo
našli kočo, kjer smo se namestili. Planinska
koča je bila obnovljena in lepo urejena.
Imela je zanimiv hišni red. Vstop v kočo ni
dovoljen v čevljih, v copate smo se morali
preobuti že pri vhodnih vratih. Koča se
nahaja v bližini prizorišča olimpijskih tekem
v nordijskih disciplinah. Na to sedaj spominjata le še razpadajoči skakalnici, ki smo si ju
ogledali med večernim sprehodom.
Naslednji dan je bil v načrtu vzpon na
Bjelašnico (2067). Zbudili smo se v deževno
jutro in tudi napoved ni bila obetavna,
vendar smo se vseeno z avtobusom odpeljali do vznožja gore. Dež je vztrajno padal,
zato je bila planinska koča Bjele vode kot
naročena.

Tudi drugi deli Sarajeva so se zelo spremenili. Ko smo se vozili po ulicah proti Vrelu
Bosne, ki je bil naša naslednja točka, smo
lahko opazovali, kakšno moderno
velemesto je postalo.
Vsepovsod se dvigujejo najsodobnejše
stolpnice, najdrznejših arhitektonskih oblik,
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Pot na Bjelašnico

...skupaj od leta 1904
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Tudi v to kočo ni bil dovoljen vstop v
čevljih, zato se je večina zatekla pod
zunanjo teraso. Nekateri pa smo se sezuli
in vstopili v kočo. V koči je bila skupina
domačinov,ki so nas z zanimanjem opazovali, ko smo prepevali. Ob pesmi »Od
Vardara pa do Triglava …« pa so ugotovili,
da še imamo nekaj skupnega in so se nam
pridružili pri prepevanju. Prava zabava pa
se začela, ko je oskrbnica iz kuhinje prinesla
harmoniko. Ubrano petje je prepodilo
oblake in v daljavi se je iz megle prikazal
vrh Bjelašnice. Poslovili smo se od prijaznih
gostiteljev in se po položnem južnem
travnatem pobočju podali proti vrhu. Na
vrhu nas je pozdravila prijazna posadka
meteorološke postaje in nas povabila na
toplo v svoje prostore. Na vrhu Bjelašnice
je bil start moškega olimpijskega smuka.
Zapuščena štartna rampa in drugi objekti
sedaj propadajo in žalostno čakajo na
lepšo prihodnost. V dolino smo se spustili
po severni strani, ki je poraščena z gozdovi
in prepletena s smučarskimi progami. Pod
hribom raste in se razvija veliko turistično
naselje. Vsi ti zapuščeni športni objekti
bodo kmalu spet zaživeli, saj tereni in
naravni pogoji kar kličejo ljubitelje snežnih
prostranstev.

Skupinska slika na vrhu Bjelašnice
Tretji dan smo se z Igmana odpravili proti
Tjentištu, kjer je bil planiran bazni tabor za
vzpone na Maglič, Volujak in Zelengoro.
Tjentište je znano po bitki na Sutjeski ali
5. ofenzivi. V tej bitki je več kot šestkrat
močnejši sovražnik obkolil okoli 18 tisoč
partizanov. Večini partizanskih enot se
je uspelo prek območja Tjentišta rešiti iz
obroča. V spomin na junaštvo in v spomin
vseh padlih v tej bitki je celotna dolila
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spominski park z velikim spomenikom in
spominsko dvorano. Ko smo se peljali po tej
ozki dolini, obdani z visokimi hribi, smo si kar
težko predstavljali, kako se je takrat tukaj
takšna količina ljudi z vso opremo prebijala.
Po namestitvi smo si ogledali spominsko
dvorano bitke na Sutjeski, kjer so izpisana
imena vseh padlih, nato pa smo se zapeljali še do groba enega junakov te bitke,
poveljnika Save Kovačeviča.
Cel dan nas je spremljalo rahlo rosenje,
zvečer je začelo močno deževati in
naslednjo jutro nas je pričakal sneg.
Zaradi slabega vreme, ki je povzročilo vrsto
nevšečnosti po celi Bosni, smo bili brez elektrike in ogrevanja. Vrhovi nad nami so bili
zasneženi in niso bili primerni za vzpon. Med
tem ko smo si ogledovali osrednji spomenik
padlim na Sutjeski, so Jure, Vlado in
Goran, podobno kot partizansko vodstvo z
maršalom Titom pred leti, iskali izhod iz nastale situacije. Odločali so med naslednjimi
možnostmi: da zaključimo tabor in gremo
čim hitreje domov na toplo, da počakamo
na boljše vreme ali da se prestavimo v
toplejše kraje. Uspelo jim je navezati stike
z vodiči Planinskega društva Trebinje in ker
je bila vremenska napoved za njihov kraj
ugodna, so se odločili, da gremo raziskovat
njihove gore. Poslovili smo se od Tjentišta,
pomahali zasneženim vrhovom Maglića
in Volujaka in se odpravili proti Trebinju. Ko
smo se vzpenjali po dolini Sutjeske, se je
debelina snežne odeje precej povečala,
na poti smo imeli prave zimske razmere.
Naslednja postaja je bila Bileća, ki je
številnim slovenskim fantom znana po
šoli za rezervne oficirje. Mi pa si jo bomo
zapomnili po obilnem kosilu. Da bi potolažili
najbolj lačne, smo poiskali dobro lokalno
gostilno in se dogovorili za eno pravo
pojedino z mesom in vsem, kar sodi zraven.
Mislim, da se bodo vsi strinjali, da je bila pojedina res ta prava. S polnimi želodčki smo
se iz Bileće odpeljali ob Bilećkem jezeru, ki
je največje umetno jezero na Balkan,u in
se nato spustili v kotlino. Že prvi pogled na
mesto Trebinje nas je presenetil. To mesto
je bilo čisto nekaj drugega kot mesta, ki
smo videvali prejšnje dni. Že na daleč je
bilo videti urejeno, čisto in lepo. Ta prvi
vtis smo v naslednjih dneh lahko samo še
potrdili. Trebinje leži v zeleni kotlini, obdani
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obdani z golimi, kamnitimi hribi. Od morja
je oddaljeno dobrih 20 km, zato se že
močno čuti vpliv Mediterana, kar nam je
prijalo, ko smo prišli iz zasneženih in mrzlih
bosanskih hribov. Kotlino napaja reka
Trebišnjica, ki je zelo pomembna za Trebinje, in veliko prispeva za dobro blagostanje.
Najprej poganja turbine hidroelektrarn,
priteče čez mesto, nato pa v počasnih
zavojih naprej po Trebinjskem in Popovem
polju, kjer ponikne. Trebišnjica je bila do
zajezitve najdaljša ponikalnica na svetu. Iz
reke so speljani številni namakalni kanali, ki
skrbijo za zeleno podobo mesta in rodovitnost polj sredi kamnitega kraškega sveta.
Naslednji dan sta nas lokalna vodnika
popeljala v pogorje Orjena, naš cilj sta bila
vrhova Vučji zub (1802) in Kabao (1894),
najvišji vrh Orijena. Orjen je gorski masiv
severo-zahodno od Kotorskega zaliva in je
naravna meja med Hercegovino in Črno
goro. Značilnost Orjena sta ledeniški in
kraški relief in veličastna vegetacija, kot
so munike − vrsta lokalnih borovcev. To
območje ima tudi največ padavin v Evropi
tudi preko 5000 mm v enem letu.

Lastovo in Korčula na obzorju. Z Vučjiga
zuba smo se preko sedla, ki ju povezuje,
podali na Kabao. Na poti smo lahko
občudovali drevesa munike, ki rastejo
samo na določenih krajih na Balkanu. Še
bolj pa so bili zanimivi viharniki, ki jih je bilo
neverjetno veliko in so bili zares čudovitih
oblik. Na celotni poti smo imeli enkraten
razgled. Kamor koli nam je segel pogled,
sama neokrnjena narava, skoraj ni bilo
vidnih znakov civilizacije. Vrh Kabao je že v
Črni gori, vendar sploh nismo opazili, kdaj
smo prešli državno mejo, tudi nihče nas
ni opozoril na to. Planinsko društvo Vučji
zub je ponovno začelo delovati šele pred
nekaj leti, vendar so zelo aktivni, eden od
njihovih ciljev je urediti in označiti planinske
poti v njihovi okolici. Da so se te naloge
resno lotili, smo se lahko prepričali, saj so
vse poti dobro označene. Ker pa so poti
na novo nadelane in še niso uhojene, je na
stezi veliko ostrega in nevarnega kamenja.
Zaradi kraškega sveta in visokih temperatur
poleti verjetno ni najbolj primeren čas za
obisk teh zanimivih in lepih krajev.
Drugi dan našega bivanja v Trebinju smo
se povzpeli na Leotar, to je vrh nad Trebinjem. Z vrha je čudovit razgled na mesto in
okolico. Zelo lepo se od tod vidijo ostanki
trdnjav, ki so bile postavljen po okoliških
vzpetinah in so varovale mesto pred
napadalci. Mesto je bilo že nekoč bogato.
Ker se je veliko ohranilo do danes, je po
mestu ogromno zanimivosti, ki so vredne
ogleda.

Skupinska slika na vrhu Orjena (mejni hrib
med Bosno in Črno goro)
Avtobus nas je odložil na gozdni cesti, ki se
je počasi vzpenjala po dolini, dokler nismo
prišli do ravne planjave Dobri Do, katero
sta vsak s svoje strani zapirala Vučji zub in
Kabao. Planinska pot, ki je bila pod vrhom
precej zahtevna, nas je popeljala na vrh
Vučjega zuba. Ob prihodu na vrh se nam
je odprl enkratni razgled. Proti severu so
se svetili s svežim snegom prekriti vrhovi
Durmitorja, na vzhodu so bile Prokletije in
pred njimi Boka Kotorska. Na jugu pa nas je
pozdravilo Jadransko morje z otoki Mljet,
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Pogled na Trebinje z Leotarja
V Trebiju je hercegovski muzej, kjer imajo
bogato etnološko in arheološko razstavo.

...skupaj od leta 1904
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prišli istočasno z ogromnima turističnima
križarkama. Nepopisna množica nas je kar
posesala čez vhodna vrata Dubrovnika in
nas povlekla po turističnih poteh.

Trebinje v ozadju Leotar
Mesto je zelo ponosno na Arslanagićev
ali Perovićev most, ki je arhitekturni biser
in veličasten zgled otomanske gradnje
kamnitih mostov iz 16. stoletja. Ta most je
bil višje ob reki in je bil ob zajezitvi potopljen, kasneje ob praznjenju jezera pa
so ga razstavili in ponovno sestavili na
sedanjem mestu nižje ob reki. Na vzpetini
nad mestom so leta 2000 postavili popolno
kopijo pravoslavnega samostana in cerkve
Gračanica s Kosova, kjer je sedaj pokopan
srbski pesnik in diplomat Jovan Dučić.

Znameniti Arslangičev most v Trebinju
Zadnji dan je bil namenjen za turistične
oglede. Iz Risana v Boki Kotorski, kjer smo
prespali zadnjo noč, smo se odpravili v
mesto Kotor. Staro mesto nas je navdušilo
z bogatostjo in urejenostjo. Navdušeni pa
smo bili tudi nad z mediteranskim sadjem
bogato založeno tržnico, z užitkom smo si
privoščili žižule, granatna jabolka, mandarine. Iz Kotorja smo se z avtobusom zapeljali
okoli zaliva Boke Kotorske ter se s trajektom
vrnili na severno stran. Naša naslednja
postaja je bil Dubrovnik, kamor smo
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Zadnji dan smo si ogledali še Dubrovnik
Ko se je sonce spustilo v morje, smo se
poslovili od Dubrovnika. Avtobus nas
je odpeljal v noč in pripeljal v Šoštanj
bogatejše za teden nepozabnih doživetij.
Maglič, Volujak in Zelengora nas tokrat niso
hoteli sprejeti. Za sprejem jih bomo morali
prositi kdaj drugič, mogoče že naslednje
leto.
Zvone Klobučar

PODPORNIK
PD ŠOŠTANJ
Preloška 1
3320 Velenje
Slovenija

Tel.: +386 3 8994 500
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Družinski planinski
tabor 2009
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D

ružinski planinski tabor je v tretje
gostoval v Planinskem domu na Boču,
zadnji vikend v juniju.
Kot se za planinski tabor spodobi, smo
druženje izkoristili za hojo.
Naredili smo več sprehodov po okolici in
osvojili vrh Boča.

Tudi ko nas je dež pregnal v kočo, smo si
znali najti zabavo. Veliko smo se igrali tudi
zunaj.

Vreme nam je vsak dan radodarno postreglo s kakšno dežno ploho, kar pa nas ni
prav nič motilo.
Kjer so luže, je odlična priložnost za malce
nevsakdanjo igro.
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Zadnji večer smo zakurili tradicionalni
ogenj, za katerega je bilo treba nažagati
veliko drv.

Tabora se je udeležilo pet družin, ki
nestrpno pričakujemo nove dogodivščine
na taboru 2010.

Ker pa je planinski družinski tabor le enkrat
letno in ker smo ugotovili, da nam je
druženje všeč, se od Boča dalje srečujemo
kar vsak mesec na družinskih izletih in se
imamo prav fino.
Tina in Matej

Planinsko društvo Šoštanj
Mladinski odsek in Sekcija Zlatorog vabita na

4. družinski planinski tabor
KDAJ: od četrtka, 24. junija, zvečer do nedelje, 27. junija 2010.
KJE: planinska koča v sredogorju (natančna lokacija bo sporočena naknadno)
PROGRAM: vsak dan bodo organizirane različne aktivnosti za družine s predšolskimi
otroki. Na krajših planinskih izletih bomo spoznavali zanimivosti, ki jih skriva ta velika
planina, ter izvajali različne družabne igre in delavnice, ki bodo zanimive tako za otroke
kot tudi za starše.
ZA KOGA: za max. 10 družin s predšolskimi otroki in otroki v prvi triadi osnovnih šol.
OBVEZNA OPREMA: osnovna planinska in športna oprema, čim več igrač za igranje na
prostem, športni rekviziti, glasbila, pesmarica, planinska izkaznica s plačano članarino za
tekoče leto in obilica dobre volje.
CENA: bo določena naknadno in bo vključevala namestitev v planinski koči (vsaka
družina bo predvidoma imela svojo sobo), polni penzion ter organizacijo in vodenje
tabora.
VODSTVO: Matej Kortnik, Bojan Rotovnik in
Brina Zabukovnik Jerič
PRIJAVE: do 15. maja 2010 pri vodji sekcije
Zlatorog, Brini Zabukovnik Jerič
(el. naslov: brinazj@gmail.com
ali na 041/432-368)

VABLJENI!
www.pd-sostanj.si
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Tabor mladih planincev

P

oletne počitnice, polne norih
dogodivščin, so se končale. Sedaj, ko
spet ˝gulimo˝ šolske klopi, se z nasmehom spominjamo, kaj vse smo počeli.
Veliko lepih spominov smo si nabrali na
letošnjem planinskem taboru. Otroci in
malo večji otroci (vodniki) iz treh planinskih društev (Velenje, Rečica ob Savinji in
Šoštanj) smo zadnja dva tedna v avgustu
preživeli v gorah. To sta bila dva tedna res
nepozabnega druženja.
Taborjenje je potekalo v dveh izmenah.
Otroci od prvega do četrtega razreda so
taborili na Obretanovem pod Uršljo goro. V
tem tednu smo prehodili dve turi, izpeljali orientacijsko tekmovanje … Prvi dan
smo se razdelili po šotorih in se razgledali
po okolici. Zvečer smo se na družabnem
večeru spoznali (kolikor se že nismo). Prva
tura nas je vodila v dolino – na Ivarčko
jezero. Vsem se je zdela malo neobičajna
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tura, saj smo šli najprej dol, potem nazaj
gor. Ko smo prišli do jezera, smo se najedli, se igrali na igrišču, brodili po jezeru …
Popoldne smo še plezali na bližnji plezalni
steni. Tretji dan smo odšli peš na bazen v

bazen v Ravne na Koroškem. Hodili smo
tri ure, ampak energije za čofotanje, plavanje in spuščanje po toboganih je bilo še
na pretek.

...skupaj od leta 1904

Planinski popotnik
Četrti dan smo se pomerili v znanju orientacije. Razdelili smo se v skupine po pet,
dobili kompas in zemljevid ter se podali v
gozd iskat kontrolne točke. Najhitrejši so se
igrali, dokler se nismo vrnili vsi. Obiskal nas
je čarovnik in nas presenetil s številnimi triki.

goro, ki smo jo ves čas gledali iz tabora,
tudi osvojili. Obiskali so nas gorski reševalci
in nam predstavili opremo za reševanje.
Zadnji večer smo krstili vse najmlajše planince, ki so bili prvič na taboru. Čez dva dni
se je začel tabor za višjo stopnjo. Tabor je

Zvečer, ko se je stemnilo, smo se odpravili
na nočni pohod in našli zaklad – žakelj
koruze, ki smo jo potem spekli na tabornem
ognju. Zvečer, ko se je stemnilo, smo se
odpravili na nočni pohod in našli zaklad –
žakelj koruze, ki smo jo potem spekli na

bil postavljen na vrhu lepe alpske vasi
Dovje. Cel teden nas je razveseljeval
čudovit razgled na dolino Vrat in Triglav
v ozadju. Vreme nam je čudovito služilo,
zato smo lahko izpeljali vse ture, ki smo
jih načrtovali. V tej izmeni je bilo več
kot 50 otrok, zato smo v gore odhajali v
različnih starostnih skupinah. Osvojili smo
slap Peričnik in štiri vrhove: Kepo, Dovško
babo in opevano Golico. Kot na nobenem
taboru tudi tu ni manjkalo orientacijsko
tekmovanje in kopanje na bazenu. Zvezda
letošnjega dovškega tabora je bil zagotovo pujs Svenson, ki je pridno pojedel vse,
česar mi nismo. Ko je ušel, so ga pogumni
fantje vztrajno lovili in ulovili. Na letošnji
tabor nas vežejo res lepi spomini. Petje
planinskih pesmi, bitka talentov, ki nas je
nasmejala do solz …

tabornem ognju. Peti dan smo se cel dan
igrali. Tekmovali smo na olimpijskih igrah,
igrali odbojko in nogomet, popoldne smo

Torej, če povzamem, kaj smo pridobili z
letošnjim planinskim taborom.
1. Spoznali smo ogromno novih prijateljev.
2. Osvojili smo kar nekaj novih vrhov.
3. Spoznali smo zaščitene gorske rože.
4. Naučili smo se uporabljati plezalni pas in  
    ga pravilno zavezati.
5. Naučili smo se šteti po savinjsko. :-)
Tjaša Ostervuh,
načelnica MO PD Šoštanj

se špricali, zvečer pa peli ob spremljavi
kitare. Naslednji dan smo spet hodili. Naš
drugi cilj je bila Uršlja gora. Končno smo

www.pd-sostanj.si
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Iz planinske literature
Priročnik za markaciste: učbenik: gradivo za
usposabljanje markacistov PZS, ponatis, 2009
Učbenik Priročnik za markaciste je strokovno delo za usposabljanje
markacistov Planinske zveze Slovenije. S povezanostjo vsebin
posameznih poglavij predstavlja temeljno znanje o vzdrževanju in
označevanju planinskih poti. Obenem bo lahko kot priročnik služil
vsem, ki jih kar koli zanima o planinskih poteh oziroma njihovem
pomenu za razvoj in razmah planinstva. (vir: PZS)

60 let Planinskega društva Velenje: 1949−2009, Planinsko društvo
Velenje, 2009
Planinsko društvo Velenje je izdalo v svojem 60-letnem obstoju že 4 zbornike. Že davnega
leta 1979 je izšel ob 30-letnici društva prvi zbornik, deset let kasneje skromnejši drugi, leta
1999 ob 50-letnici obsežen tretji, pred nami je aktualni. Kakor je zapisal urednik zadnjih dveh zbornikov Andrej Kuzman, se je PD Velenje, ki je bilo ustanovljeno v najtežjih
časih po drugi svetovni vonji, na dolgi planinski poti v šestih desetletjih razvilo v močno
in napredno društveno planinsko trdnjavo. V tem času je doseglo mogočen cilj, da je v
Planinski zvezi Slovenije šesto največje planinsko društvo, ki združuje preko 1000 članov.
Čestitamo!

Pozdrav z vrhov: slovensko planinstvo na starih
razglednicah, Medium, 2009
Pričujoča knjiga je zbir dragocenih pričevalk časa, ko sta se v gorah rojevala, kalila in utrjevala in končno obstala ponos in samozavest slovenskega naroda. Planinske razglednice so se objavljale
v Planinskem vestniku vse od leta 1897. Prikazovale so naravne
lepote gorskega sveta kot tudi podobe planinskih koč. Razdeljene
so v štiri sklope: Julijske Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in
Predalpsko hribovje.

Zgodovina slovenskega planinstva: Slovenska
planinska organizacija: SPD-PZS : 1893−1948−2003,
Didakta, 2009
Obsežen in zaokrožen prikaz zgodovine našega obiskovanja
domačih in tujih gora in razvoja naše 115-letne planinske organizacije. Osebe in dogodki so lepo predstavljeni, pomembnih podatkov
je neverjetno veliko. Avtor, ugledni slovenski planinski publicist dr.
Tone Strojin je vse to zbiral in opisoval s srcem in vsega tega se z
velikim veseljem navzamemo tudi bralci, na primer pripovedi o
Planinskem vestniku pa tudi o planinskem muzeju, za katerega si
je neutrudno prizadeval dolga leta. Po knjigi bodo zelo radi segali
najrazličnejši bralci, od poznavalcev in strokovnjakov pa vse do
najbolj običajnih ljubiteljev naših gora.
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Planinski popotnik
Planinsko društvo Šoštanj (in njegovo delo):
raziskovalna naloga, Gašper Andrejc in Vid Delopst, 2009
Mlada avtorja, Gašperja in Vida, je želja po raziskovanju in ljubezen do planin pripeljala
do teme Planinsko društvo Šoštanj. S pomočjo mentorja Franca Petka sta poiskala že
obstoječo literaturo o zgodovini PD Šoštanj, sestavila anketo za kmetije, ki delujejo na
planinskih področjih in za osnovnošolce, opravila nekaj intervjujev s člani PD Šoštanj,
obiskala Občino Šoštanj ter prišla do zanimivih zaključkov.
Namen naloge pa je po njunih besedah pritegniti predvsem mlade, da se začno bolj
zanimati za planinstvo, ter da planinstvo doživljajo kot druženje, zabavo in ne kot napor.  
Brina Zabukovnik Jerič

PLANINSKI POPOTNIK GRE Z NAMI V GORE

V

zadnjem letu smo pri svojih
potepanjih po hribih in drugod, na
Planinski popotnik kar malo pozabili. S
seboj ga je odnesel le Andrej Veternik,
ki nam je poslal spodnjo fotografijo in
opis.

Andrej pravi: »V zdaj že predlanskem
letu je Planinski popotnik (letnik 2008)
z mano potoval po južni Ameriki in šel
še isto leto tudi z mano na Kitajsko.
A se takrat zaradi preobilice dela
Planinskemu popotniku ni uspelo
fotografirati skupaj z mano v Shanghaiju. A tokrat je Popotniku uspelo uiti izven
temačnosti mojega kovčka in z mano
je šel na “razburljivo” popotovanje na
področje peš cone v Shanghai-ju, ki se
imenuje Nanjing Dong Lu. Tam je nastala
tudi pričujoča slika. Naj se pohvalim (no,
ni ravno kaj veliko za hvalit), da je moja
najvišja osvojena točka na Kitajskem
visoka 474m (+ nekaj metrov do morske
gladine). Žal pa moram tudi priznati, da
je nisem dosegel s svojimi silami. 474m
nad tlemi je namreč najvišja točka, na
katero lahko pride obiskovalec Shanghai
Financial Centra ali kot stavbi pravimo
po domače zaradi njene oblike, Bottle
Open-erja (odpirača za steklenice). Še v
tem letu pa se Popotniku obetajo nova
potovanja v še bolj zanimive dežele na
daljnjem vzhodu. Kam ga bo zaneslo, pa
preberite v naslednji številki Planinskega
popotnika.«

www.pd-sostanj.si

Tudi mi vas še vedno vabimo, da
Planinski popotnik vzamete s sabo, se
z njim fotografirate in nam fotografijo s
svojim opisom tudi pošljete. Objava vam
zagotovo ne uide.
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Planinski skupini na OŠ Šoštanj

N

a šoli delujeta dve skupini, v mlajši so
učenci od 1. do 4. razreda, vpisanih
je 31 učencev, v starejši pa od 5. do 9.
razreda, vpisanih je 44 učencev. V letu
2009 je mlajša skupina izvedla 4 izlete, in
sicer na Kopitnik (zimski pohod), ki se ga
je udeležilo 41 pohodnikov, na Basališče
(34 pohodnikov), na Klemenčo jamo (25
pohodnikov), na jesenski planinski izlet pa
smo se oktobra odpravili na Veliki Travnik
(62 udeležencev). V drugem vikendu
meseca februarja smo se odpravili na
Čemšeniško planino.
S starejšo skupino se nismo udeležili le izletov, to sta bila pohod po Ravenski poti in
srečanje mladih planincev na Menini planini, ampak so učenci sodelovali še v drugih
aktivnostih. Aprila so se 4 ekipe udeležile
orientacijskega tekmovanja v Nazarjah
(B1, B2, B3, B4), oktobra pa so v orientaciji
tekmovale 3 B-ekipe in ena A-ekipa.
Z dvema ekipama smo tekmovali tudi na
regijskem tekmovanju Mladina in gore v
Rušah. Ena od ekip je zmagala z najbolj
domiselnim imenom (Happy Zofke),
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druga ekipa pa se je uvrstila na državno
tekmovanje, ki je potekalo v Trzinu. Kljub
okrnjeni ekipi (ena članica je zbolela) so se
tri dekleta dobro držala in med 27 ekipami
dosegla 14. mesto.
V februarju so se naši planinci udeležili
snežkovanja na Paškem Kozjaku, v poletnih
počitnicah pa planinskega tabora v Dovju
(14 učencev višje stopnje in 2 učenca nižje
stopnje).
Letos v februarju se bomo udeležili 14.
šolskega pokljuškega maratona.
S planinci imamo redne sestanke pred aktivnostmi, sedaj pa že pobiramo članarino
za leto 2010.
Mateja Čokelc,
mentorica mlajše skupine
Danica Švarc in Jožica Andrejc,
mentorici starejše skupine

...skupaj od leta 1904

Planinski popotnik

Vodniški
odsek
PD Šoštanj
v letu 2009
D

ragi bralci Planinskega popotnika
pozdravljeni tudi v imenu vodnikov
našega društva. Tudi v preteklem letu smo
se potrudili in pripravili precej zanimivih
izletov, ali so nam uspeli in se je naš trud
obrestoval pa presodite sami.

Kot vsako leto smo tudi smo tudi preteklo izvedli ture različnih zahtevnosti ter
se udeležili nekaterih že tradicionalnih
pohodov, tako da smo ustregli željam
bolj izkušenih članov kot tistih s krajšim
dosegom. Da nebi dolgovezil in naštevali
vseh izletov  naj vse skupaj strnim v nekaj
stavkov.  V letu 2009 smo imeli planiranih
19 izletov, seveda pa nam je tudi tokrat  
ponagajalo vreme in se ni vse izšlo po
načrtih zato smo morali odpovedati 4
izlete. Še posebej smo ponosni na izvedbo
tabora za odrasle, ki je tokrat potekal v
Bosni in Hercegovini v mesecu oktobru.
Potrebno je poudariti tudi že tradicionalno dobro sodelovanje z ostalimi odseki
v društvu,  jim z veseljem priskočimo na
pomoč. Predstavniki našega odseka so se
udeležili srečanj vodnikov v Šaleški dolini
in  vodnikov Savinjskega MDO ter seveda
zbora vodnikov PZS v Ljubljani. Da bo vaš
korak v gorah še varnejši skrbimo tudi za
izobraževanje . Udeležili smo se izpopolnjevanj pridobili pa smo tudi dva nova
vodnika, ki ste ju verjetno že spoznali na
naših izletih.
Tudi letos vas vabimo, da se nam pridružite
pri spoznavanju naših gora.
Janez kugonič,
načelnik vodniškega odseka

www.pd-sostanj.si

Markacijski
odsek v letu
2009
V

letu 2009 smo markacisti našega
društva uspeli udejanjiti večletno idejo
o postavitvi novih smernih tabel na vseh
120 km planinskih poteh, ki jih v našem
društvu vzdržujemo.

Na omenjenih poteh je bilo postavljenih 49
drogov in privitih 114 smernih tabel, izdelanih po merilih PZS in v skladu z zakonom o
planinskih poteh. Table so bile privite večji
del na prej omenjene drogove, manjši del
pa tudi na drevesa. 3 table so bile zamenjane s starimi in privite na zidove hiš s prej
pridobljenim soglasjem lastnikov.
Drogovi so izdelani iz pocinkanih cevi
zunanjega premera 60 mm. V tla so zabetonirani, na vrhu pa zaprti s plastičnim
čepom. Vidna višina drogov je v povprečju
2,2 m.
Spisek porabljenega materiala na
posamezni planinski poti:
- planinska pot Šoštanj- Gora oljka
  (4x drog, 8x enojna tabla z okovjem)
- planinska pot Šoštanj- Smrekovec (12x    
  drog, 4x dvojna tabla z okovjem, 17x
  enojna tabla z okovjem)
- planinska pot Topolšica- Sleme preko
  Loma ( 5x drog, 4x dvojna tabla z
  okovjem, 10x enojna tabla z okovjem)
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- planinska pot Zavodnje- Sleme (6x drog,  
  1x dvojna tabla z okovjem, 12x enojna
  tabla z okovjem)
- planinska pot Mostnar- Šmihel nad
  Mozirjem (3x drog, 8x enojna tabla z
  okovjem)
- planinska pot Grebenšek- Sleme  
  (7x drog  11x enojna tabla z pripadajočim
  okovjem)
- Trška pot okoli Šoštanja (6x drog, 24x
  enojna tabla z okovjem)
- Ravenska planinska pot (6x drog,
  14x enojna tabla z okovjem)
- planinska pot Šoštanj- Fortenek, poteka
  po trasi Ravenske in Trške poti, zato je   
  smer te poti napisana na tablah
  omenjenih poti.

Projekt postavitve novih smernih tabel na
planinskih poteh v zahodnem delu Šaleške
doline je izdelal in vodil Matej Kortnik, nad
finačno izvedbo projekta je bdel Bojan
Rotovnik, za postavitev tabel na terenu pa
je bil zadolžen Vlado Stropnik                  

Za postavitev drogov na vseh poteh smo
porabili 400kg cementa in 3m3 peska.
Zaradi obsežnosti dela so poleg članov
markacijskega odseka sodelovali še ostali člani društva. Skupaj smo opravili 350
delovnih ur dela. Na delovnih akcijah so
sodelovali:
Matej Kortnik - podpredsednik  PD         
Vlado Stropnik - načelnik MarO                
Jurij Drev - predsednik PD                 
Damijan Mohorič - markacist                        
Darko Čepelnik - član  UO
Vinko Pejovnik - markacist
Peter Lovre - markacist
Vinko Martinovič - markacist
Franc Vačovnik - član PD
Luka Vačovnik - član PD
Filip Vrabič - član UO
Igor Rezman - član UO  
Janez Kugonič - načelnik VO
Peter Napotnik - član PD
Pri celotni izvedbi projekta je bilo opravljenih 350 prostovoljnih delovnih ur. Projekt
postavitve novih smernih tabel na planinskih poteh, ki jih vzdržuje PD Šoštanj je višini
50% sofinancirala lokalna akcijska skupina
(LAS) Šaleške doline v okviru lokalnega
akcijskega načrta za Šaleško dolino za
leto 2009, ki črpa evropska sredstva za
razvoj podeželja in sicer za 4. razvojno
os LEADER. Del sredstev smo pridobili pri
naslednjih donatorjih: TEŠ Šoštanj,OBČINA
Šoštanj,PREMOGOVNIK Velenje. Razliko
smo pokrili iz društvene blagajne.          
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Na planinskih poteh so bila opravljena tudi
nekatera druga vzdrževalna dela:
· košnja trave
· čiščenje grmovja in vej
· obnova markacij
Vsa omenjena vzdrževalna dela je opravil
Vinko Pejovnik.
Porabljen čas: 12h.
Predvidena dela markacijskega odseka za
leto 2010:
V pomladanskem in jesenskem času
načrtujemo dve večji enodnevni delovni
akciji, na katere bomo poleg vseh članov
markacijskega odseka povabili tudi ostale
člane društva.
Vsaka delovna akcija bo potekala na
določeni planinski poti, kjer se bodo

...skupaj od leta 1904

Planinski popotnik
Do sedaj smo izvedli 3 družinske planinske
tabore. Na zadnjem je dozorela odločitev,
da se bodo družine srečevale vsako prvo
nedeljo v mesecu na t. i. družinskih izletih.
Organizator izleta je vedno ena družina.
Že teden po taboru (oziroma v juliju) se je
nekaj družin zbralo na izletu v jamo Pekel,
sledil je izlet na Kašni vrh, nato do Potočke
zijalke in lovske koče v Klošah, v oktobru
smo pekli kostanj (in izvolili novo vodstvo),
novembra obkrožili velenjsko jezero, decembra pa osvojili vrh Paškega Kozjaka.
V januarju 2010 smo se želeli sankati, a še
ni bilo dovolj snega, nekateri otroci so bili
sicer razočarani, vendar so morali počakati
na mesec februar …
istočasno opravljala vsa vzdrževalna dela
(obnova markacij,čiščenje vej in grmovja,
zemeljska dela na stezah itd).
Na planinski poti Mostnar - Šmihel je
potrebna postavitev nove brvi čez
hudourniški potok med kmetijama
Gregorc in Opihovnik, kajti obstoječa brv
se je povesila in je zaradi tega postala
nevarna pri prehodu. Z gospodarjema
omenjenih kmetij se že pogovarjamo o
skupni rešitvi tega problema. Načrtujemo
še montažo manjšega števila novih smernih
tabel. Vsak posamezen markacist pa bo
preko leta,v okviru svojega razpoložljivega
časa opravljal vzdrževalna dela na poteh
za katera je zadolžen.   
Markacisti PD Šoštanj želimo v letu 2010
vsem članom varen korak na planinskih
poteh!

Natančnega plana izletov nimamo, pustimo se presenetiti družini organizatorki.
Vemo pa, da se bo v mesecu aprilu sekcija
Zlatorog udeležila vseslovenske akcije
Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Konec
junija nas čaka že 4. planinski družinski
tabor (več o tem v razpisu).
Člani oziroma družine sekcije se občasno
udeležujejo tudi planinskih orientacijskih
tekmovanj, društvenih izletov in ostalih
aktivnosti PD Šoštanj.
Sicer pa vabim vse potencialne družine,
da se nam pridružite (pogoj je ljubezen
do planin,  želja po druženju in članstvo v
planinskem društvu).
Brina Zabukovnik Jerič,
vodja sekcije Zlatorog

Sekcija
Zlatorog

Planinska
sekcija
Gaberke

ekcija Zlatorog, ki se je razvila iz
Študentske sekcije, letos deluje že 4.
leto. Vanjo je včlanjenih 11 družin, tako
šteje že skoraj 40 članov (natančneje 38,
morda je kateri član že »na poti« in se nam
pridruži tekom leta. :-)

laninska sekcija Gaberke se je lansko
leto dobro vključila v dogajanje v samem kraju in okolici. Ob prevzemu vodstva
v planinski sekciji sem imel tiho željo, da
nam bo uspelo povečati število članov ter
dobro izpeljati vse načrtovane izlete.

Vlado Stropnik,
načelnik markacijskega odseka

S

www.pd-sostanj.si
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Plan za leto 2010
14. 2.

Pohod po
Gaberški poti

Igor Rezman

7. 3.

Trška pot

Igor Rezman

10. 4.

Krim

Blaž Lukner,
Igor Rezman

24. 4.

Dobrovlje

Igor Rezman

1. 5.

Prvomajski pohod
na Graško Goro

Tomaž Plaznik,
Zvone Koželjnik

12. 6.

Peca

Zvone Koželjnik,
Igor Rezman

28. - 29.
8.

Planjava - Brana

Zvone Koželjnik,
Igor Rezman

2. 10. ali
9. 10.

Smrekovec –
Raduha

Tomaž Plaznik,
Igor Rezman

21. 11.

Prvi pohod sekcije
Gaberke na Smrekovec

Igor Rezman

Zdi se mi, da se iz leta v leto ta moja želja
vedno bolj izpolnjuje. V veliko zadovoljstvo
je pogledati skozi vse naše lanske izlete,
saj je bilo na vsakem prisotnih vsaj 20
udeležencev. Za vsak izpeljan in dobro organiziran izlet smo krivi vodniki sekcije. Torej
vsi občutki vodnikov, udeležencev, vsak
trenutek veselja in vsaka solza sreče nam je
dvignila samozavest, da smo še uspešnejše
nadaljevali. Seveda nikoli niso bile vse želje
izpolnjene, torej jih je nekaj ostalo še za
letošnje leto. Tako zame kot za vse vodnike
je velika odgovornost poskrbeti za varnost
udeležencev.

Ob koncu bi se radi zahvalili krajevni
skupnosti Gaberke, planinskemu društvu
Šoštanj in tudi ostalim društvom za uspešno
sodelovanje v preteklem letu. In v upanju,
da bo tudi to leto tako, se vam že vnaprej
zahvaljujem.
Igor Rezman,
vodja sekcije Gaberke PSG
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Sekcija TTP
Poročilo sekcije za leto 2009:

· 27.−29. 3. 2009 Pokljuka − Kranjska dolina:
  s tekaškimi smučmi smo uživali v gozdnih   
  prostranstvih Pokljuke,  Planine Zajavornik,
  Rudnega  polja; zimski pohod na Lipanco
  oz. Blejsko kočo. Zaradi obilice snega (že
  v Kranjski dolini ga je bilo preko 3 m) in
  nevarnosti snežnih plazov se s turnimi
  smučmi nismo podali na Debelo peč.
· 24. 4.−2. 5. 2009 potovanje po Turčiji.
· 5. −7. 6. 2009 Smrekovec: bivali smo v koči
  Kmetijske zadruge ŠD Zaradi nevihtnega
  vremena smo opravili nekaj krajših tur.
  Prvič smo občudovali lepote Črnega
  jezera na Smrekovcu.
· 25. 6. 2009 smo organizirali kolesarjenje
  po okoliških krajih in vzpetinah naše doline
  v spomin na našega člana in vodnika PD
  Šoštanj Milana Pogorelčnika – Šilija.  
  (Podkraj−Pristava-Forhtenek−Ravne−
  Gaberke−Šoštanj).
· Po končanih dopustih smo čez vikend
  konec avgusta 28.−30. 8. 2009 zopet bivali
  v koči Kmetijske zadruge ŠD. Kljub dežju
  smo osvojili Krnes, Komen Travnik in
  seveda Smrekovec.
· V začetku oktobra se nas je polovica
  članov udeležila planinskega tabora
  v Bosni in Hercegovini. Nekaj članov je
  pomagalo pri organizaciji.
· V mesecu novembru sta Boris Šalamon in
  Jani Gorjanc pripravila predavanje
  Planinski tabor BIH 2009 za 1. planinski
  večer PD Šoštanj v veliki dvorani
  Kulturnega doma Šoštanj.
· 4.−6. 12. 2009 Pokljuka − Kranjska dolina:
  s tekaškimi smučmi smo zopet uživali v
  gozdnih prostranstvih Pokljuke,  Planine
  Zajavornik,  Rudnega  polja; zimski pohod
  na Lipanco oz. Blejsko kočo.
· 10.−13. 12. 2009 več kot polovica članov
  se je udeležila otvoritve smučarske
  sezone v italijanskih Dolomitih.
· 30. 12. 2009−1. 1. 2010 tradicionalno
  silvestrovanje in praznovanje novega leta
  na vrhu našega Smrekovca.

...skupaj od leta 1904

Planinski popotnik
In še načrti za to leto 2010:
· Kar nekaj naših članov ima opremo za
  turno smuko, tako da bomo v gorah
  veliko prisotni v zimskem obdobju.
· Februar:  tek na smučeh v Logarski dolini,    
  turno smučanje s Smrekovca in sankanje s
  Svetega Križa.
· Marec: Pokljuka s tekaškimi smučmi. Turni
  smučarji se bomo odpravili na  Viševnik ali
  Veliki Draški vrh.
· Maj: Bistriški vintgar in pohod k slapu
  Šumik.
· Planinski izlet v sredogorje.
· Zaključek rekreacije verjetno na Pokljuki –
  tokrat s kolesi.
· Kolesarjenje v spomin na našega člana in
  vodnika PD Šoštanj Milana Pogorelčnika  Šilija.
· Poletne mesece preživljamo vsak po
  svoje.
· Septembra: rafting na reki Kolpi.
· Oktober: planinski tabor Velebit.
· November: skupni planinski izlet s sekcijo
  Gaberke.
· December: Pokljuka, »ski opening« v
  Dolomitih.
· Tradicionalno silvestrovanje na
  Smrekovcu.

Člani naše sekcije se bomo poskusili udeležiti čim več akcij (predavanj na
planinskih večerih) oz. planinskih izletov, ki
jih organizira naše planinsko društvo.
… skupaj od leta 2008 …
Jani Gorjanc,
načelnik TTP

www.pd-sostanj.si

Planinski izleti
pohodniške sekcije
Društva upokojencev
Šoštanj

P

laninska sekcija Društva upokojencev
Šoštanj ima svoje redne mesečne izlete
vsako drugo sredo v mesecu. Običajno
se zberejo ob 8. uri na AP Šoštanj. Sekcijo
vodi Vinko Pejovnik, zato se vse dodatne
informacije dobijo pri njem na tel. št.
03 588 16 47 ali 031 592 088 vsak dan med
13. in 15. uro.

KDAJ?

KAM?

januar

Ravenska pot

februar

Ležen – Lubela – Škale

marec

Huda Luknja – Kozjak – Vinska
gora

april

Rogaška Slatina – Donačka
gora

maj

Poljčane – Boč

junij

Celje – Hudičev graben –
Celjska koča – Štore

julij

Mislinja – Ribniška koča –
Mislinja

avgust

Laško – Celjska koča – Celje

september

Zidani Most – Veliko Kozje –
Zidani Most

oktober

Mostnar – Sleme – Lom –
Topolšica

november

Gaberška pot

december

V neznano
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Aktivnost

Planinski večer

Udeležba na pohodu Rogla 1517m-Osankarica

Udeležba na pohodu Gora Oljka 733m-Zdravju naproti

Planinski večer

Pohod ob dnevu kulture

Zimski pohod po mejah KS Gaberke

Snežkovanje

Orientacija ( PD Rečica ob Savinji )

Trška pot

Trška pot

Občni zbor

E6: Lipa-Trojane

Orientacija ( PD Šoštanj )

Obnova planinskih poti

Krim

Bistriški Vintgar

Udeležba na očiščevalni akciji ob dnevu zemlje

Dobrovlje

Posavsko hribovje

Prvomajski pohod na Graško goro

Hruški vrh, Rožca

Srečanje planincev SMDO- Uršula

Peca

Zaključni nagradni izlet za osnovnošolce

Ravenska pot

V.Planina, Konj 1803m, Ojstrica 2350m

Termin

čet., 7. 1.

sob., 9.1.

sob., 16.1.

sred., 10. 2.

pon., 8.2.

ned., 14. 2.

20. – 28. 2.

sob., 6. 3.

ned., 7.3.

ned., 7. 3.

pet., 12. 3.

sob., 27.3.

sob., 27. 3.

sob., 10. 4.

sob., 10. 4.

ned., 11.4.

sob., 24. 4.

sob., 24. 4.

sob., 1.5.

sob., 1. 5.

ned., 23.5.

sob., 29.5.

sob., 12. 6.

sob., 19. 6.

...skupaj od leta 1904

pet., 25.6.

3. in 4.7

tura

pohod

izlet

tura

srečanje

izlet

pohod

izlet

izlet

delovna
akcija

izlet

izlet

delovna
akcija

tekmovanje

izlet

/

pohod

pohod

tekmovanje

tabor

pohod

pohod

predavanje

pohod

pohod

predavanje

Zvrst

zelo
zahtevna pot

lahka pot

lahka pot

zahtevna pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

/

lahka pot

lahka pot

/

/

lahka pot

/

lahka pot

lahka pot

/

lahke do
zahtevne poti

lahka pot

lahka pot

/

lahka pot

lahka pot

/

Zahtevnost

VO

VO

MO

SG

VO

VO

SG

VO

SG

UO

VO

SG

MarO

MO

VO

UO

SG

VO

MO

MO

SG

VO

UO

VO

VO

UO

Org.

Jure Drev, Bojan Rotovnik, Andreja
Konovšek Jalen, Janez Kugonič

Jure Grudnik, Primož Grudnik, Tina Čebul

Tjaša Ostervuh

Zvone Koželjnik, Igor Rezman

Filip Vrabič, Evgen Drvarič

Andreja Konovšek Jalen, Primož Grudnik

Tomaž Plaznik, Zvone Koželjnik

Vlado Stropnik, Tina Čebul

Igor Rezman

Jurij Drev

Vlado Stropnik, Janez Kugonič

Blaž Lukner, Igor Rezman

Vlado Stropnik

Tjaša Konovšek

Igor Rezman, Primož Grudnik

Jurij Drev in Zinka Moškon

Igor Rezman

Janez Kugonič, Jure Grudnik, Tina Čebul

Tjaša Konovšek

Jure Grudnik

Igor Rezman

Andreja Konovšek Jalen, Filip Vrabič

Vladka Lepko

Jure Drev, Miran Hudej

Matej Kortnik, Bojan Rotovnik

Vladka Lepko

Vodja

Plan aktivnosti planinskega društva Šoštanj za leto 2010
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V.Planina, Konj 1803m, Ojstrica 2350m

Skupna akcija Šaleških PD: Kovinarska koča – Debela
peč – Blejska koča – Rudno polje

Planinski tabor za osnovnošolce

Cmir2393m, Rjavina2532m, Vrbanove Špice 2408m

Planjava - Brana

Martuljški slapovi

Smrekovec 1577m

Planinski tabor za odrasle- Velebit

Orientacija – prva tekma v sezoni 2010/11

Smrekovec - Raduha

Obnova planinskih poti

Savinjska pot

Izlet v neznano

Kočevska pot

Smrekovec

Srečanje vodnikov PZS Šaleške doline

Topolšica-Lomek 884m-Sleme 1050m

3. in 4.7

ned., 18.7.

avgust

21. in 22 .8.

28. – 29. 8.

ned., 5.9.

ned., 26.9.

september
ali oktober

oktober

sob., 2. 10.
ali 9. 10.

sob., 23. 10.

23. in 24. 10

sob., 6.11.

sob., 20.11.

ned. 21. 11.

sob.4.12.

ned., 26.12.

izlet

pohod

srečanje

izlet

izlet

izlet

tura

delovna
akcija

izlet

tekmovanje

tabor

pohod

izlet

tura

tura

tabor

izlet in turi

tura

pohod

lahka pot

lahka pot

/

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

/

lahka pot

/

lahke do
zahtevne poti

lahka pot

lahka pot

zelo
zahtevna pot

zelo
zahtevna pot

lahke do
zahtevne poti

lahke do zelo
zahtevne poti

zelo
zahtevna pot

lahka pot

VO

VO

SG

VO

VO

VO

MarO

SG

MO

VO

VO

VO

SG

VO

MO

VO

VO

VO

MO

Bojan Rotovnik in Matej Kortnik

Janez Kugonič in vsi vodniki

Igor Rezman

Tina Čebul, Primož Grudnik, Martina
Pečnik Herlah

Jure Drev, Jure Grudnik

Matej Kortnik, Igor Rezman

Vlado stropnik

Tomaž Plaznik, Igor Rezman

Tjaša Konovšek

Jure Drev, Vlado Stropnik

Bojan Rotovnik, Miran Hudej, Igor
Rezman, Jure Grudnik

Jure Drev, Andreja Konovšek Jalen,
Miran Hudej

Zvone Koželjnik, Igor Rezman

Igor Rezman, Jure Drev, Primož Grudnik

Jure Grudnik

Jure Drev, Matej Kortnik, Vlado Stropnik,
Filip Vrabič, Janez Kugonič

Jure Drev, Bojan Rotovnik, Andreja
Konovšek Jalen, Janez Kugonič

Jure Grudnik, Primož Grudnik, Tina Čebul

Tjaša Ostervuh

Opomba: Za udeležbo na vseh aktivnostih PD Šoštanj v naravi je potrebna ustrezna oprema in primerna psihofizična pripravljernost.

Sestavni del programa PD Šoštanj so tudi izleti: sekcije Zlatorog, sekcije Gaberke, sekcije TPP ter planinskih skupin mladinskega odseka.

Leganda: VO – vodniški odsek, MO – mladinski odsek, MarO – markacijski odsek, SG – sekcija Gaberke, UO – upravni odbor
Op.; prvo pisani je vodja akcije

Zaključni nagradni izlet za osnovnošolce

Ravenska pot

sob., 19. 6.

pet., 25.6.

Planinski popotnik
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Opisi izletov PD Šoštanj
ROGLA–OSANKARICA, pohod po
poteh Pohorskega bataljona,
9. januar
Vodnika: Matej Kortnik, Bojan Rotovnik.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 4–5 ur.
Oprema: planinski čevlji, pohodne palice,
gamaše, sončna očala.
Kot že vrsto let se bomo udeležili pohoda
v spomin Pohorskega bataljona, ki poteka
na relaciji od Koče na Pesku (Rogla) preko
Osankarice do vasi Kot, kjer se izlet, kar se
tiče hoje, konča. K pohodu spada seveda
tudi družabno srečanje v športni dvorani v
Zrečah. Organizator pohoda je PD Zreče.
Pohod bo letos potekal že dvaintridesetič.
Vabljeni na lep zimski sprehod.

GORA OLJKA (733 m), Zdravju
naproti, 16. januar
Vodnika: Jure Drev, Miran Hudej.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 5 ur.
Pohod Zdravju naproti na Goro Oljko je
tradicionalen. Vsako leto poskušamo vrh
osvojiti po drugi poti in spoznati kakšen nov
kotiček ali pot v naši bližini.

POHOD OB DNEVU KULTURE,
8. februar
Vodnika: Filip Vrabič, Andreja Konovšek
Jalen.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 4 ure
Kulturni praznik bomo tokrat obeležili tudi
po planinsko. Udeležili se bomo enega
izmed pohodov, ki so na ta dan organizirani v bližini Šoštanja. Tokrat se bomo
pridružili pohodnikom KS Skorno – Florjan, ki
vsako leto prehodijo del poti okoli krajevne
skupnosti.
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POHOD PO TRŠKI POTI okoli
Šoštanja, 7. marec
Vodniki: Janez Kugonič, Jure Grudnik, Tina
Čebul.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 4–5 ur.
Pohod po Trški poti spada v železni repertoar pohodov, ki jih organizira društvo. Start
pohodnikov je pri Ribiški koči med 8. in 9.
uro.

E6: LIPA - TROJANE, 27. marec
Vodnika: Igor Rezman, Primož Grudnik.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 7–8 ur.
Že nekaj let poskušamo v posameznih etapah obdelati del evropske pešpoti. Letos
bomo prehodili odsek med Lipo in Trojanami. Našo pot bomo pričeli na prelazu Lipa
(prelaz med Vranskim in Zadrečko dolino).
Serpentinasta makadamska pot se od tu
vije v smeri Motnika, dokler ne prispemo
na nadmorsko višino okoli 1000 m. Nadaljujemo navzdol čez gozdove, travnike, mimo
kmetij, vodnega izvira vse do Motnika. Tu
bomo prečkali cesto Vransko - Kamnik.
V nadaljevanju se povzpnemo na preval
Strmec, nato skozi vas Hribi in navzdol proti
Trojanam do vsem poznane restavracije
Trojane, kjer prodajajo trojanske krofe. Vabljeni, da se nam pridružite, saj bo že dišalo
po pomladi.

BISTRIŠKI VINTGAR – SV. TRIJE
KRALJI (1181 m), 11. april
Vodnika: Vlado Stropnik, Janez Kugonič.
Zahtevnost: lahka in zahtevna pot.
Čas hoje: 4 ure.
Oprema: pohodniške palice.
Severno od Slovenske Bistrice si je iz nederji
južnih pohorskih pobočij pot v dolino utrla
reka Bistrica. Nekoliko skromna in tiha ob
svojem izviru hitro nabira svoje vode, teče

...skupaj od leta 1904

Planinski popotnik
skozi širne pohorske gozdove navzdol proti
Močniku, kjer razširi in uravna svojo strugo.
Malenkost bolj lena, pa vendarle še vedno
živahna, nežno žubori mimo travnikov in
pravljičnih logov vse do svoje soteske,
kjer se kot jezna princeska zažene strmo
navzdol po svojem Vintgarju, katerega
je verjetno dolbla milijone let. Tu si vode
reke Bistrice zares dajo duška. V velikem
diru tvorijo prelepe slapove, tolmune in se
z gromozanskim truščem zaganjajo v trde
skale pohorskih kamenin.
Po več kilometrih razburljivih dogodkov
se reka končno otrese svojih kamnitih
okov. Počasi se umiri in tiho priteče v svoje
mesto, tisto mesto ki mu je dala svoje ime.
Nas bo planinska pot vodila seveda v
obratni smeri. Takoj za vasjo Gornja Bistrica
stopimo v sotesko reke Bistrice, ki nam na
začetku postreže z lahkotno hojo po ožjem
kolovozu. Bolj ko se soteska oži, bolj se oži
tudi naš kolovoz, ki se nazadnje spremeni v
ozko, v pobočje Vintgarja utrto, stezo. Sledi
kakšni dve uri hoje in uživanja ob pogledih
na belo reko pod nami, na ostanke mlinov
in žag, ki so jih v starih časih gradili in uporabljali mogočni pohorski kmetje na obeh
bregovih soteske, na rastline in cvetje, ki ga
v tem času ne manjka. Ob poti se nahaja
tudi najdebelejša jelka pri nas, ki pa žal
odmira.
Do kraja Močnik se soteska že močno
razširi in se v bistvu spremeni v z gozdom poraščeno dolino. Tu prispemo na
dvetretjini naše poti. Od tu nas čaka še
dobro uro hoje do Treh Kraljev, kjer nas bo
čakal avtobus. Če nam bo čas dopuščal,
se bomo na poti domov ustavili še v
Šmartnem na Pohorju, zelo znani vasi na
južnih obronkih Pohorja, kjer so v njihovi
cerkvi pred leti odkrili najstarejše freske na
slovenskem.

POSAVSKO HRIBOVJE: NEBEŠKA
GORA (962m) - KUM (1219m),
1. maj
Vodnika: Vlado Stropnik, Tina Čebul.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 6 ur.

www.pd-sostanj.si

Oprema: pohodniška, palice.
Kum je verjetno najbolj obiskana
gora,oziroma vrh v posavskem hribovju.
Nanj vodijo številne planinske poti iz vseh
mogočih krajev in dolin v njegovi okolici.
Sam vrh gore krasi cerkev Svete Neže. V
neposredni bližini je tudi planinski dom,
malo proč pa se bohoti stolp TV oddajnika,
zaradi katerega je gora prepoznavna z
ostalih slovenskih vrhov daleč naokoli.
Planinska pot iz Radeč na Kum je najdaljša
od vseh in je zagotovo tudi najlepša. Prične
se pri farni cerkvi v Radečah in nas vodi
prav do vrha Kuma, po tako imenovanem
kumljanskem hrbtu. Omenjeni hrbet, lahko
mu rečemo tudi greben, smo preko doline
reke Sopote opazovali že na lanskem prvomajskem izletu Brunk-Svibno. Pot zaradi
svoje dolžine in zložnega vzpona ni naporna, je pa zelo zanimiva in nudi popotniku
obilo užitka. Po začetni strmini nas najprej
pripelje do razvalin starega gradu in v nadaljevanju do sončnega zaselka Prnovše.
Vodi nas še skozi spodnje in zgornje Jelovo
ter v strnjeno in prijazno vasico Čimerno,
kjer stoji cerkvica sv.Trojice. Od tu pa s pogledom proti zahodu že vidimo naš prvi cilj,
Nebeško goro. Omenjena gora je najvišja
točka občine Radeče, zato na z drevjem
poraščenem vrhu naletimo na klopce,
vpisno knjigo in žig. Sledi spust do osamljene kmetije Kovaček, kjer se naši poti
pridruži še planinka pot iz Zidanega mosta.
Združena pot se odtod dalje strmo vzpne
in nas mimo vrha Ključevice in cerkvice sv.
Marije končno pripelje na Kum. Po
daljšem počitku in okrepčilu na vrhu, bomo
naposled sestopili v uro in pol hoje oddaljeni Podkum kjer bomo zaključili našo pot.
Če želite preživeti prijeten prvi maj v družbi
šoštanjskih planincev, se nam pridružite.

HRUŠKI VRH (1776 m) – ROŽCA,
23. maj
Vodnika: Andreja Konovšek Jalen, Primož
Grudnik.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 6-7.
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V času, ko se vrhovi Karavank bohotijo z
razcvetom bogatega gorskega cvetja, se
bomo v okviru PD Šoštanj podali na Hruški
vrh in Rožco, ki se nahajata blizu ljudem
veliko bolj opevane in poznane Golice.  
Sedlo Rožca se nahaja na travnatih
pobočjih med dvema razglednima vrhovoma (Hruški vrh 1776 m in Klek 1753 m). Le
nekaj 10 m pod sedlom, na slovenski južni
strani, pa se nahaja manjša lovska koča.
Z Rožce se nam odpre lep pogled na že
omenjena dva vrhova, Mežaklo, Julijske
Alpe ter proti severu na avstrijsko stran, kjer
lepo vidimo bližnji Koprivnjak.
S sedla pot nadaljujemo na Hruški vrh.
Na njem se nahaja manjša kapelica
posvečena svetemu Izidorju, ki je zavetnik
kmetov, pastirjev, živine in od leta 2001 tudi
interneta, se nam odpre lep pogled proti
sosednji Dovški Babi, Koprivnjaku, Kleku,
Mežakli in večjemu delu Julijcev. Vrh ima
vpisno skrinjico in žig.

SREČANJE PLANINCEV SMDO –
URŠULA, 29. maj
Vodnika: Filip Vrabič, Evgen Drvarič.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Planinci našega društva se organizirano
že dolgo nismo udeležili srečanj planincev
SMDO – Savinjskega meddruštvenega
odbora, ki ga vsako leto organizira SMDO
skupaj z enim izmed planinskih društev.
Tokrat bo srečanje potekalo na Uršuli nad
Dramljami. Vabljeni, da se nam pridružite.

POHOD PO RAVENSKI POTI
(710 m), 25. junij
Vodnika: Jure Grudnik, Primož Grudnik, Tina
Čebul.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 5 ur.
Pohod po Ravenski poti je postal eden
izmed tradicionalnih pohodov, ki jih skupaj
s KS Ravne prireja naše društvo. Vabljeni,
da spoznate ali ponovno obiščete hribovje
okoli naše doline.
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VELIKA PLANINA – KONJ (1803 m)
– OJSTRICA (2350 m), 3.-4. julij
Vodniki: Jure Drev, Bojan Rotovnik, Andreja
Konovšek Jalen, Janez Kugonič
Zahtevnost: zelo zahtevna pot
Čas hoje: prvi dan: Volovljek – Korošica
6 – 7 ur , drugi dan: Korošica – Ojstrica Logarska dolina 6 – 7 ur
To mogoče neobičajno, a čudovito turo
bomo pričeli na sedlu Volovljek ( 1029
m.n.v.) oziroma Kranjskemu Raku, od koder
bomo po planinski poti krenili na Veliko
Planino. Najbrž vsem poznana čudovita
Velika Planina (1666 m.n.v.), največja
pašna planina pri nas, kjer bomo šli mimo
kar nekaj planinskih in turističnih domov,
kapelice Marije Snežne in do turističnega
naselja na Zelenem robu. Od tu nas
bo planinska pot vodila navzdol do Pl.
Konjščica in Pl. Dol ( 1308 m.n.v.). S planine
se bomo dvignili proti Pl. Rzenik ter na vrh
Konja (1803 m.n.v.). V nadaljevanju nas bo
čakal zahteven del poti čez Lučko Kopo
do sedla Presedljaj (1613 m.n.v.). Pot od tu
vodi večinoma po travnikih mimo Lučkega
Dedca do Kocbekovega doma na Korošici
(1808 m.n.v.), kjer bomo za prvi dan
končali turo in bo tudi naše prenočišče. Po
planinski tradiciji se bomo v zgodnjih urah
naslednjega dne začel na naš drugi del
ture. Krenili bomo čez »stadion« na Korošici
do Sedelca ter nato na Malo Ojstrico (2017
m.n.v.) in po grebenu na naš dejanski cilj
ture Ojstrico (2350 m.n.v.) kraljico Savinjskih
Alp. Z vrha bomo sestopili na sedlo Škarje,
nato pa po poti čez Zg. Jamo pod severno
steno Ojstrice do Klemenče Jame in v Logarsko dolino, kjer bomo turo tudi zaključili.

VARNO V GORE – skupna akcija
šaleških PD, 18. julij
Akcija Varno v gore, ki jo skupaj pripravljamo planinska društva iz Šaleške doline
(Šoštanj, Velenje, Vinska Gora), je vsako
leto bolj obiskana.
Akcijo organiziramo z namenom:
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- S koriščenjem javnega prevoza želimo
opozoriti na ekološki odnos do gora.
Naraščanje individualnega motornega
prometa je namreč problem, ki se razširja
že tudi v alpske doline. Želimo se pripeljati
čim dlje in čim višje, da bo začetek našega
vzpona kar se da udoben. Neredko se
pripeljemo z več avtomobili, čeprav bi
se lahko prilagodili in se peljali skupaj.
Parkiramo izven urejenih površin – na
zemljiščih domačinov, na gozdarski vlaki,
na pašniku, tudi sredi rastišča divjega
petelina. Takšnemu ravnanju bi se morali
izogibati, saj s tem ne bomo razvili odgovornega odnosa do naših gora.
- Udeležencem hočemo omogočiti
mobilnost. S skupnim prevozom je namreč
možno, da mesti začetka in konca ture
nista enaki. Odločimo se za turo prečenja
in sestopa v sosednjo dolino.
- Predstaviti želimo hojo po gorah v organiziranih skupinah. Naši množični obiski
gora imajo tudi svoje negativne učinke,
med katerimi zaseda pomembno mesto
povečanje števila nesreč v gorah. Za
reševanje in preprečevanje nesreč skrbi
Gorska reševalna služba Slovenije, k temu
se po svojih močeh pridružujemo tudi vodniki PZS. Predvsem z osveščanjem ljudi o
načelih varne hoje in s spodbujanjem k hoji
v organiziranih skupinah.
Letos smo za izhodišče izbrali Julijce in sicer
Pokljuko. Planirani izleti so na Viševnik, Veliki
Draški vrh in Debela Peč.

VRBANOVE ŠPICE (2408 m) – CMIR
(2393 m) – RJAVINA (2532 m),
21. – 22. avgust
Vodnika: Igor Rezman, Jure Drev, Primož
Grudnik.
Zahtevnost: zelo zahtevna pot.
Čas hoje: 8 -9 ur/dan.
Vsako leto se odpravimo v naše Julijske
Alpe. Tokrat bomo v dveh dneh osvojili
Vrbanove Špice, Cmir in Rjavino. Naše
izhodišče bo dolina Kot, prespali pa bomo
v domu Valentina Staniča. Pot je zelo zahtevna, zato je potrebna dobra psihofizična

www.pd-sostanj.si

pripravljenost! Sedaj rabimo še lepo vreme
in varen korak.

MARTULJŠKI SLAPOVI,
5. september
Vodniki: Jure Drev, Miran Hudej, Andreja
Konovšek Jalen.
Zahtevnost: lahka do zahtevna pot
Čas hoje: 4 – 5 ur
Pot bomo pričeli v Gozd Martuljku, izpred
nekdanjega gostišča Špik (744m.n.v.).
Najprej malo ko kolesarski stezi, nato po
gozdni poti najprej do kopišča in nato v
sotesko potoka Martuljek. Po idilični soteski
nas bo pot vodila čez brvi in mostičke do
čudovitega prvega spodnjega Martuljkovega slapa (837 m.n.v.). V zadnjem delu
soteske se pot vzpne in se nato združi s
širšo gozdno stezo, po kateri bomo krenili
levo proti pl. Martuljek, kjer bomo najprej
prišli do brunarice pri Ingotu nato do
planšerije Jasenje in čisto v kotu planine še
Finžgarjeva kapela. S planine so čudoviti
razgledi na vrhove Špikove skupine in
Široko Peč, pravi ambient za tiste, ki uživajo
v tašnih razgledih. Pot od Finžgarjeve kapele vodi naprej do zgornjega slapa, kjer
kmalu pridemo do ponovnega razpotja,
desna zavarovana pot gre do bivaka III
v Krnico za Akom (1340m.n.v.), mi bomo
krenili po levi poti čez netežavne skalne
odseke nazadnje zavarovana, do zgornjega Martuljškega slapa (1100m.n.v.). Od
zgornjega slapa se do planine vračamo
po isti poti, samo da tu ne bomo, krenili
desno v sotesko ampak se bomo vračali
po gozdni stezi, ki nas bo privedla nazaj do
kopišča kjer se poti zopet združita.

PLANINSKI TABOR ZA ODRASLE:
VELEBIT, september ali oktober
Vodje: Jure Drev, Vlado Stropnik.
Zahtevnost: več lahkih do zahtevnih tur in
izletov.
PD Šoštanj poskuša vsako leto izvesti vsaj
eno aktivnost v tujih gorah, predvsem z
namenom, da šoštanjski planinci spoznavamo tudi druga evropska gorstva. V
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letu 2005 je bil s pomočjo vodnikov iz PD
Železničar Niš izveden 8-dnevni planinski
izlet po južni Srbiji, v letu 2006 smo obiskali
Bolgarijo, leta 2007 Črno goro, leta 2008
Makedonijo in lani Bosno in Hercegovino.
Letos se podajamo raziskovat Velebit.
Natančen program tabora bo znan do
poletja, ko bomo javno objavili tudi razpis z
vsemi potrebnimi podatki.

SAVINJSKA PLANINSKA POT- Od
Petrovč do Prebolda
Datum: 23.-24 oktober 2010
Vodniki: Matej Kortnik, Igor Rezman
Čas hoje: oba dni 8-9 ur
Težavnost: lahka
Savinjska planinska pot - SPP je bila odprta
15. 10. 1972 na Homu. Ustanovil jo je
meddruštveni odbor za Savinjsko pot, ki deluje pri PD Zabukovica. Pot je vezna in ima
26 obveznih in dve neobvezni točki. Celotna pot je dolga 107 km, čas obhoda pa
znaša 40 ur. Pot vodi nad Savinjsko dolino
prek razglednih slemen in vrhov, spušča pa
se tudi v bolj ali manj globoke prečne dolinice. Pot lahko prehodimo v odsekih, ki so
dostopni iz doline tako, da napravimo enodnevne ali dvodnevne izlete. Prva točka
SPP je pri Planinskem domu Šentjungert na
Gori (gričevje severno od Celja). Od tod se
vije po gričevju severno od spodnje Savinjske doline proti zahodu preko Vimperka
do Gore Oljke. V tej smeri iz vzhoda proti
zahodu nadaljuje tudi, ko se iz doline vzpne
nazaj na Dobrovlje, preko Črete vse do
Smolnika (1002 m), kjer se obrne proti jugu.
Pot v tej smeri prečka Motnik in Zajasovnik
in se preko Prvin, kjer se pot obrne proti
vzhodu, povzpne mimo doma dr. Franca
Goloba na Čemšeniški planini do Črnega
Vrha (1204 m). Od tod poteka pot v smeri
vzhoda po hribovju med Zasavjem in Spodnjo Savinjsko dolino vse do planinskega
doma Brnica (jugozahodno od Celja).
In tu bomo pot začeli mi. Vzeli si bomo dva
čudovita jesenska dneva za odkrivanje
razglednikov in znamenitosti hribovja na
južnem delu spodnje Savinjske doline.
Odkrivali bomo stvari, ki nam ležijo pred
nosom pa si zanje ne vzamemo časa.
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Pričeli bomo v Petrovčah in se odpravili do
Pl. doma Brnica. Nadaljevali bomo na Bukovico, od tam na Kotečnik, od Kotečnika
na Gozdnik in od tam na Mrzlico, kjer
bomo končali za prvi dan. Naslednji dan
bomo nadaljevali na Kamnik, od tam na
Hom, od Homa na Golavo in iz Golave
na Reško planino, kjer bomo našo dvodnevno potepanje po Savinjski planinski
poti končali.
Pot bomo v naslednjih letih nadaljevali,
tako da bomo prehodili celotno Savinjsko
planinsko pot. Pri prijavah bomo zbirali
tudi naročila za dnevnik Savinjske planinske poti. Za prehojeno pot dobi pohodnik
spominsko značko. Lepo Vabljeni!

IZLET V NEZNANO, 7. november
Vodnika: Vlado Stropnik in predsednik PD.
Zahtevnost: lahka pot.
Izlet v neznano predstavlja nekakšen
zaključek sezone izletov, ki jih prireja
vodniški odsek društva. Izlet je lažje narave,
z manj hoje, kakšnim ogledom in veselim
zaključkom, tako da je primeren za vse
planince, simpatizerje, sponzorje, donatorje. Organizatorji izleta ponavadi ob tej
priložnosti najdemo kakšen lep in manj
znan kotiček naše Slovenije ali zamejstva.
Povežemo se z lokalnim planinskim
društvom in skupaj z njimi poskrbimo za lep
in skrivnosten dan.

KOČEVSKA POT, 20. november
Vodniki: Martina Pečnik Herlah, Primož
Grudnik, Tina Čebul.
Zahtevnost: lahka pot
Kočevska planinska pot nam nudi prijetno
pohajkovanje po osrčju gozdov, kjer lahko
vidimo zelo raznolik živalski in rastlinski svet.
Pot poteka po visokogorskem krasu, zato je
na vsakem koraku mogoče občutili
močno zakraselost pokrajine. Povsod je
polno vrtač, skalnih ponorov, kotanj in jam.
Prehodili bomo pot od koče PD Kočevje pri
Jelenovem studencu do gradu Kostel. Od
planinske koče se pot vzpne na Mestni
vrh (1034m), dalje na vrh Fridrihštajn (978m)
z razvalinami gradu Friderika Celjskega
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in na Livoldski vrh (981m), nato se spusti
mimo Štalcerskega prevala (586m) po stari
rimski cesti v vas Štalcerji (521m). Pot bomo
končali pri gradu Kostel. To so samotni,
redko obiskovani, nepoznani predeli naše
domovine. To je področje nedotaknjene,
neokrnjene naravne dediščine in dokaj
degradirane kulturne dediščine. Vabimo
vas, da se o lepotah kočevskih gozdov
prepričate na lastne oči.

POHOD TOPOLŠICA–SLEME (1052
m) – preko Loma, 26. december

SEZNAM ČLANOV
ORGANOV
PLANINSKEGA DRUŠTVA
ŠOŠTANJ
marec 2009 - marec 2011

Ime

Priimek

Funkcija

Voljeni člani Upravnega odbora PD Šoštanj
Jure

DREV

predsednik

Matej

KORTNIK

podpredsednik

Vodnika: Bojan Rotovnik, Matej Kortnik.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 4−5 ur

Zinka

MOŠKON

tajnica

Bojan

ROTOVNIK

blagajnik

Vladka

LEPKO

voljena članica

V letu 2008 je PD Šoštanj prvič organiziralo lažji zimski pohod iz Topolšice do Andrejevega doma na Slemenu preko Loma.
Pohod bo letos potekal v primeru ugodnih
vremenskih in snežnih razmer po običajni
planinski poti. V primeru neugodnih snežnih
razmer se bomo težjim delom poti izognili
po lokalnih cestah. Iz Andrejevega doma
na Slemenu se bomo vračali z organiziranim prevozom. Pohod je namenjen
oddihu na zraku med božično-novoletnimi
prazniki, nabiranju telesne pripravljenosti
za zahtevnejše ture in seveda prijetnemu
druženju. Lepo vabljeni!

Jure

GRUDNIK

voljeni član

Darko

ČEPELNIK

voljeni član

Tjaša

KONOVŠEK

voljena članica

Filip

VRABIČ

voljeni član

Člani Upravnega odbora PD Šoštanj po funkciji
Janez

KUGONIČ

načelnik vodniškega
odseka

Tjaša

OSTERVUH

načelnik
mladinskega odseka

Vlado

STROPNIK

načelnik markacijskega odseka

Jožica

ANDREJC

predstavnica mentorjev PS

Predstavniki sekcij PD Šoštanj
Brina

ZABUKOVNIK
JERIČ

sekcija Zlatorog

Igor

REZMAN

sekcija Gaberke

GORJANC

sekcija TTP

Janez

Cesta Lole Ribarja 2
3325 Šoštanj
Tel.: 03 891 12 90
PODPORNIK PD ŠOŠTANJ

www.pd-sostanj.si

Nadzorni odbor PD Šoštanj
Danilo

ČEBUL

član

Valter

PIRTOVŠEK

član

NAHTIGAL

članica

Metka

Častno sodišče PD Šoštanj
Štefka

LIKEB

članica

Evgen

DRVARIČ

član

Ludvik

PRISTOVŠEK

član
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Seznam vodnikov PD Šoštanj
Vodnik(-ca)

Naslov

Pošta

Telefon

GSM

Vodniška kat.

Andreja Konovšek Jalen

Tenetiše 56

Golnik

/

031/ 869 927

A, B, D, C*

Andrej Veternik

Zavodnje 24b

Šoštanj

58 95 243

041/ 368 667

A

Bojan Rotovnik

Prešernov trg 12

Šoštanj

891 10 16

031/ 382 450

A, B, D, G

Brina Zabukovnik Jerič

Založe 85c

Polzela

/

041/ 432 368

A

Evgen Drvarič

Tovarniška pot 7

Šoštanj

58 81 042

/

A, B

Filip Vrabič

Florjan 173

Šoštanj

58 82 274

031/ 743 030

A

Igor Rezman

Gaberke 102

Šoštanj

58 93 586

041/ 776 234

A, B*

Janez Kugonič

Cankarjeva 6

Šoštanj

/

031/ 702 365

A

Jure Drev

Lokovica 99

Šoštanj

58 81 799

041/ 776 269

A, D, B

Jure Grudnik

Ravne 43b

Šoštanj

58 93 049

041/ 437 235

A

Martina Pečnik Herlah

Radegunda 26

Mozirje

583 37 73

031/ 738 821

A, B, D

Matej Kortnik

Lokovica 55

Šoštanj

891 16 16

040/ 328 898

A, B, D

Miran Hudej

Lokovica 17a

Šoštanj

58 82 744

041/ 776 268

A, B

Primož Grudnik

Plešivec 5

Šoštanj

/

031/583 273

A*

Tina Čebul

Prešernov trg 4

Šoštanj

/

040/626 913

A*

Vlado Stropnik

Florjan 156

Šoštanj

58 81 185

031/ 392 146

A,B*

Opomba: * - pripravnik(-ca) za označeno kategorijo
Kategorija

Razlaga

Katere poti/ture lahko vodi vodnik?

A

lahke kopne ture

· lahke označene poti
· lahke neoznačene poti

B

zahtevne kopne ture

· vse, kar je opisano pri A kategoriji
· zahtevne in zelo zahtevne označene poti
· zahtevne neoznačen poti
· lahka brezpotja

C

zelo zahtevne kopne ture

· vse, kar je opisano pri B kategoriji
· zelo zahtevne neoznačene poti
· zahtevna in zelo zahtevna brezpotja

D

lahke snežne ture

· lahke označene in neoznačene poti v snegu
· zimsko markirane poti
· organizirane in varovane zimske pohode

G

lahki turni smuki

· vse iz D kategorije
· lahki turni smuki

CVETLIČARNA NAHTIGAL
Nahtigal-Obšteter Marjeta, s.p.
Podpornik
Trg bratov Mravljakov 1
3325 Šoštanj
PD Šoštanj
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V

PLANINSKI VEČERI

jeseni 2009 je Planinsko društvo Šoštanj pričelo z rednim mesečnim izvajanjem
Planinskih večerov v Kulturnem domu Šoštanj, ki bodo potekali do marca 2010, nato
pa se bodo ponovno pričeli izvajati jeseni 2010. Planinski večeri so namenjeni ljubiteljem
gora, da se v planinsko manj aktivnem delu leta preko predavanj seznanijo z različno
planinsko tematiko in spoznajo nove planinsko zanimive predele našega planeta.
V času jesen-zima 2009/10 so bili izvedeni naslednji Planinski večeri, katerih se je udeležilo
med 30 in 40 ljubiteljev gora:
-  19. november 2009:  Planinski tabor odraslih v Bosni 2009
    (Jani Gorjanc in Boris Šalamon)
-  9. december 2009: Zahodna Ukrajina - gozdni Karpati (Damjan Končnik)
-  7. januar 2010: Slovenska planinska pot od Maribora do Ankarana (Igor Gruber)
-  10. februar 2010: Kilimandjaro najvišja afriška gora
    (Marijana Lihteneker in Cvetka Zalokar-Oražem)
-  Marec (predvidoma v tednu od 15. do 20.3.): Prehrana v gorah
Napoved posameznih Planinskih večerov je objavljena v Šoštanjskem napovedniku
prireditev (LIST, kabelska TV in portal Sostanj.info) ter na spletnih straneh PD Šoštanj: www.
pd-sostanj.si . Vodja Planinskih večerov je Vladka Lepko, ki poleg organizacije skrbi tudi
za dogovore z  izvajalci posameznih večerov. Če menite, da imate zanimivo predavanje
pokličite Vladko na GSM 031/871-375 in se dogovorite za termin!

CEE Inženiring za
energetiko in ekologijo,
d.o.o.
Jamova cesta 20,
1000 Ljubljana
telefon: 01 474 3761
e-naslov: cee@cee.si
podpornik PD Šoštanj
www.pd-sostanj.si

KRAJEVNA
SKUPNOST
GABERKE
Podpornik
PD Šoštanj
Gaberke 101
3325 Šoštanj
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OČISTIMO
SLOVENIJO
V ENEM DNEVU

P

rojekt Očistimo Slovenijo v enem
dnevu! poteka v organizaciji
društva Ekologi brez meja, ki se
zgleduje po estonskem projektu Let’s
do it, Estonia! iz leta 2008.

PRIDRUŽI SE TUDI TI!
Planinskemu društvu Šoštanj, ki se
bo na ta dan pridružilo vsakoletni
očiščevalni akciji Občine Šoštanj.
ALI
Naravovarstveni zvezi Smrekovec,
ki bo na ta dan čistila vršni del
Smrekovca in okolico planinskega
doma pod Smrekovcem.

Namen projekta je 17. aprila 2010
združiti 200.000 prostovoljcev in
izpeljati največjo očiščevalno akcijo
v zgodovini Slovenije, s katero naj bi
odstranili vsaj 20.000 ton nelegalno
odvrženih komunalnih odpadkov
na divjih odlagališčih. Poleg tega se
bodo čistile tudi okolice šol, vrtcev,
naselij in sprehajalnih poti. Akcija se
bo marsikje zaključila z zabavnimi
dogodki.
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KRAJEVNA
SKUPNOST
BELE VODE

KRAJEVNA
SKUPNOST
RAVNE

Podpornik
PD Šoštanj

Podpornik
PD Šoštanj

Bele Vode 18 a
3325 Šoštanj

RAVNE 82
3325 Šoštanj
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PLANINSKI VESTNIK – ENA NAJSTAREJŠIH
REVIJ V SLOVENIJI

V

se o Planinskem vestniku lahko preberete tudi na spletni strani
www.planinskivestnik.com, kjer v arhivu lahko najdete tudi vse številke zadnjih nekaj
letnikov v elektronski obliki. V kolikor ga želite prebirati, je na voljo tudi v Kavarni Šoštanj.
Lahko pa se nanj tudi naročite.

Za naročilo revije “Planinski vestnik” obiščite spletno stran
www.planinskivestnik.com
ter na njihovih straneh izpolnite naročilnico.

www.pd-sostanj.si
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Članarina PD Šoštanj v letu 2010
VRSTE ČLANSTVA
Vrste članstva

Članarina

Barva znamkic

A - najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi
(vključena tudi naročnina na Planinski vestnik)

50,00€

rdeča

B - aktivni člani z večino ugodnosti

20,00€

modra

B1 - osebe starejše od 65. let, z ugodnostmi B
članov

15,00€

modra

S+Š - srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali
mladi, ki niso zaposleni in so brez lastnih dohodkov

13,00€

zelena

P+O - predšolski in osnovnošolski otroci

5,00€

rumena

DRUŽINSKI POPUST za članarino (ne velja za B1
člane)

- 10%
na polno ceno članarine

ČLANSKA IZKAZNICA

1,00€

PRAVICE ČLANOV
A

B

1.

Kategorije članstva 2010
zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti

V

V

V

V

V

2.

zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti

V

V

V

V

V

3.

zavarovanje za stroške reševanja v gorah ves svet

V

4.

zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije

V

V

V

V

5.

zavarovanje za odgovornost poškodovanja oseb in stvari

V

V

V

V

V

6.

popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS  (50%)

V

V

V

V

V

7.

popusti pri prenočevanju v pl. kočah 14 planinskih organizacij
Evrope

V

V

V

V

V

8.

oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah

V

V

V

V

V

9.

planinski koledarček

V

10.

dnevnik Mladega planinca in cicibana planinca “Ringa raja”

11.

naročnina na revijo Planinski vestnik

V

12.

popust pri nabavi edicij v založbi PZS 10%

V

V

V

V

V

13.

popust pri nabavi opreme po seznamu pogodbenih partnerjev PZS

V

V

V

V

V

14.

popust zavarovalnice pri nabavi čelade in varovalnega kompleta za 15,00€

V

V

V

V

V

15.

popust pri izletih  v organizaciji matičnega  PD

V

V

V

V

V

16.

popust Zavarovalnice Tilia pri zavarovanju premoženja (za
25€)

V

V

V

V

V

17.

popust Zavarovalnice Tilia pri avtomobilskem zavarovanju (za
25€)

V

V

V

V

V

18.

Popust Zavarovalnice Tilia pri življenjskem zavarovanju prva
premija (za 30 €)

V

V

V

V

V
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POMEMBNO:

· Člani, ki do 31.1. poravnajo članarino za tekoče leto, imajo neprekinjeno zavarovalno
jamstvo;
· A člani, ki do 31.1. poravnajo članarino, prejemajo revijo Planinski vestnik
neprekinjeno;
· A člani imajo trikrat višje zavarovalne vsote, ker plačajo višjo zavarovalno premijo.

ZAVAROVANJE, KI JE VKLJUČENO V PLAČANO ČLANARINO
NEZGODNO ZAVAROVANJE (veljavni zavarovalni pogoji: NEZ-07, NEZ-špo-07)
Zavarovalno kritje
Nezgodna smrt
Invalidnost

Zavarovalne vsote
Člani A

Člani B,B1,S+Š

Člani P+O

15.000

5.500

5.000

do 50.000

do 8.500

do 8.500

do 2.800

do 2.800

Stroški reševanja v tujih gorah
Evrope in Turčije
Stroški reševanja v tujih gorah
-  ves svet
Letna premija nezgodnega
zavarovanja z davkom po članu
(eur)

do 15.000

7,11

Če so ti člani partnerji člana A ali
njegovi otroci, so upravičeni do
reševanja, ki velja za A člana
2,76

0,00

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI (veljavni zavarovalni pogoji: ODG-07)
Zavarovalno kritje
Zavarovanje odgovornosti-osebe

do 44.000

do 44.000

-

Zavarovanje odgovornosti-stvari

do 4.200

do 4.200

-

Letna premija zavarovanja
odgovornosti z davkom po članu
(eur)

0,45

0,45

-

Skupaj  nezgodno zavarovanje
in zavarovanje odgovornosti z
davkom po članu (eur)

7,56

3,21

-

Opombe:
- P in O (predšolski in šolski otroci) so zavarovani brezplačno. PD sporočijo njihove
  sezname dvomesečno na PZS.
- Nezgodno zavarovanje za člane B, B1, S in Š velja tudi v tujih gorah Evrope in Turčije.
- Nezgodno zavarovanje za člane A velja po vsem svetu.
- Zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah za člane A vključuje stroške iskanja,
  klasičnega in helikopterskega reševanja v gorah, visokogorskih turnih smučiščih,
  nesrečah na vodi. Kritje velja po vsem svetu. Zavarovanje velja do nadmorske višine
  5.000 metrov. Poleg sklenitelja zavarovanja  je za stroške reševanja (za zavarovalno
  vsoto, ki velja za člane A) zavarovan tudi življenjski partner s katerim živita v skupnem
  gospodinjstvu ter skleniteljevi otroci do 18. leta starosti (s tem, morajo imeti plačano
  članarino PZS). Zavarovanje ne velja za alpinistične odprave, ki se morajo zavarovati
  posebej.
- Nezgodno zavarovanje vključuje tudi poškodbe in okvare zaradi mraza in višine ter
  zastrupitve.

www.pd-sostanj.si
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- Stroški reševanja krijejo tudi nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovancem,
  če pride do nesreče v gorskem terenu, od koder nepoškodovani soplezalec sam ne bi
  mogel varno nadaljevati poti.
- Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja naslednje leto, velja
  neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, prične
  zavarovanje teči naslednji dan od dneva, ko poravna članarino (od 00.00 ure naprej).
Zavarovalni pogoji NEZ-07, NEZ-špo-07, ODG-07 so objavljeni na spletni strani www.pzs.si
članarina 2010 in na spletni strani Zavarovalnice Tilia d.d. .
PRIJAVA NEZGODE
Člane opozarjamo, da v primeru prijave odškodnin ne morejo kontaktirati direktno Zavarovalnico Tilia, ampak je pravilen postopek tale:
· upravičenec do odškodnine po končanem zdravljenju izpolni obrazec Prijava nezgode,
  ki ga dobi v Strokovni službi PZS (tel. št. 01/434-56-80);
· izpolnjen obrazec potrdi matično društvo;
· obrazec se s fotokopirano zdravniško dokumentacijo, fotokopijo veljavne članske
  izkaznice oz. v primeru smrti, izpisa iz knjige umrlih, pošlje sklenitelju zavarovanja – PZS, na
  naslov Strokovne službe PZS (Planinska zveza Slovenije, p. p. 214, 1001 Ljubljana), ki
  prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji postopek.
Enako je potrebno ravnati tudi v primeru, ko se uveljavlja zavarovanje za reševanje v
gorah Evrope in Turčije in prevoz v domovino, le da se v tem primeru predloži potrdilo o
plačilu stroškov reševanja.
Vsem planincem svetujemo, da si pred odhodom v tujino na območnih enotah ZZZS
naročijo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja s katerimi lahko uveljavljajo
zdravstvene usluge na osnovi bilateralnih sporazumov, ki jih ima Slovenija sklenjene z
drugimi evropskimi državami.
Kartonček za dokazilo o upravičenosti do nadomestila za stroške reševanja v gorah
Evrope in Turčije
Kartonček  za dokazilo o upravičenosti do nadomestila  za stroške reševanja v gorah
Evrope in Turčije bo izdala Zavarovalnica Tilia d.d. in ga boste prejeli skupaj s člansko
znamkico.
DRUŽINSKI POPUSTI - DRUŽINSKA ČLANARINA
Družinska članarina je namenjena družinam (za družinske člane štejejo poleg staršev še
mladi do 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov) in  je seštevek dejanskih
vrst članarine, ki članom družine glede na njihovo starost pripadajo. Priznava se le ob
skupnem plačilu članarine za vse člane družine. Za družino se štejeta tudi samohranilka ali
samohranilec z vsaj enim otrokom. V letu 2009 imajo družine ob enkratnem skupnem
plačilu članarine v PD Šoštanj 10-odstotni popust.
A-ČLANI – NAROČILO PLANINSKEGA VESTNIKA
A-člani naj članarino za leto 2009 poravnajo praviloma do 31.1.2009, saj bodo do takrat
prejemali tudi Planinski vestnik. Če A-član članarine do navedenega datuma ne bo poravnal, mu bo naročniško razmerje prenehalo. Za prvo in drugo številko Planinskega vestnika mu bo Strokovna služba PZS izdala račun. V primeru spremembe kategorije članstva
predlagamo, da bivši A-člani sklenejo redno naročniško razmerje za naročilo Planinskega
vestnika.
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V primeru, da je v družini več A-članov, lahko tisti, ki se tako odločijo, namesto naročnine
na Planinski vestnik uporabijo možnost uveljavljanja nabave edicij v Planinski založbi v  
vrednosti 25,50€. Nabavo uveljavljajo le ob predložitvi veljavne članske izkaznice.
POPUSTI ZA ČLANE PRI PRENOČEVANJU V TUJINI
Na osnovi posebnega sporazuma o reciprociteti v okviru mednarodne organizacije UIAA,
uživajo vsi člani slovenske planinske organizacije tudi popust pri prenočevanju v več kot
1300 objektih partnerskih planinskih organizacij v alpskem delu Evrope. Podpisnice sporazuma o reciprociteti so:
Nemčija

DAV - Deutscher
Alpenverein

Liechtenstein

LAV - Liechtensteiner
Alpenverein

Avstrija

OeAV - Österreichister
Alpenverein

Luxembourg

GAL - Groupe Alpin
Luxembourgeois

Belgija

BAC - Belgische Alpen
Club
CAB - Club Alpin Belge

Nizozemska

NKBV - Niederlandse Klimen                     
Bergsport Vereniging

Španija

FEDME - Federacion
Espańola de Deportes de
Montańa

Švica

CAS - Club Alpin Suisse                  
AACBa - Akademischer
Alpenclub Basel
AACB - Akademischer
Alpenclub Bern
CAAG - Club Alpin
Académique Genčve
AACZ - Akademischer
Alpenclub Zürich

Slovenija

PZS - Planinska zveza
Slovenije

Velika Britanija AC - Alpine Club
Italija

CAI - Club Apino
Italiano
AVS - Alpenverein Südtirol

Francija

CAF - Club Alpin Français

KRAJEVNA
SKUPNOST
SKORNO FLORJAN

KRAJEVNA
SKUPNOST
TOPOLŠICA

Podpornik
PD Šoštanj

Podpornik
PD Šoštanj

Skorno pri Šoštanju 11
3325 Šoštanj

Topolšica 96
3326 Topolšica

www.pd-sostanj.si

35

številka 19. letnik XVI
KOMERCIALNI POPUSTI ZA ČLANE
Osebe (planinci), ki se pri nakupu izkažejo z izkaznico PZS, veljavno za tekoče leto, so
deležni naslednjih ugodnosti:
Izdelovalec /
trgovina

Popusti za
individualne
člane

Popusti za vodnike PZS,
markaciste, alpiniste,
mentorje, varuhe GN

Alpina Žiri

10%

30%

Velja v vseh Alpininih prodajalnah
v Sloveniji

Annapurna
Way

10% za
gotovino in
5% za kreditne
kartice

15%

Naslov: Annapurna Way Krakovski
nasip 10, Ljubljana

GornikMojca
Mohorič s.p.

10%

15% individualno20% pri
skupini

Naslov za prodajo: Gorenja vas
Reteče 36, Škofja Loka 041/ 335 912

Iglu Sport

10% za
gotovino
in 5% za
negotovino

10% in dodatni 10% popust
kot dobropis ob koncu leta

Velja v prodajalnah Iglu Sport

Promontana
Kranj

10%

20%

Popusti ne veljajo za izdelke v akciji
in za  ProMo cene

Tomas Šport 2

15%

25%

Pri nakupu treking in planinske
obutve. Popusti ne veljajo za artikle
z znižanoceno in v akcijski ponudbi

Univet d.o.o.

10%

15%

Naslov: Univet d.o.o. Ljubljana,
poslovalnica Pohodnik, BTC hala A,
Šmartinska 152, Ljubljana

Libra Šport
d.o.o.

15%

30%

Naslov: Vasca 7a, Cerklje,
prodajalna Tadeje Brankovič

Intersport

10% za
opremo,
oblačila in
obutev za
pohodništvo
in gorska
kolesa, 15%
za opremo,
oblačila
in obutev
znamke Mc.
Kinley

20% za opremo, oblačila in
obutev za pohodništvo in
10 % za gorska kolesa

Popusti veljajo za izdelke, ki so v
prodaji po rednih cenah. Popusti
se ne seštevajo in ne veljajo za
izdelke Intersport priporoča. Popusti
valjajo v vseh trgovinah Intersport
v Sloveniji

15% za izdelke
On -Line

25% za izdelke On -Line

Popusti na veljajo za artikle v
akcijski prodaji, če ni drugače
dogovorjeno. Naslov: Breznica 1,
Žirovnica.

KC Bauer
Lubljana

15% pri
nakupu nad
1500€  in 20%
pri nakupu
nad 3000€

15% za najmanj 500€ in
20% za najmanj 1500€

KTM, Focus, Merida, Wheeler, Fuji,
Author, Kettler, Aurora, Cinzia, Haro
in Jamis

GEOSET GARMIN

10%

Posebni zelo ugodni
popusti preko založbe PZS

Posebni popusti za PD in strokovne
kadre veljajo le pri naročilu preko
planinske založbe

On-Line d.o.o.
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Popusti veljajo v naslednjih prodajalnah:
- Alpina Žiri: Popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah po Sloveniji.
  V teh prodajalnah je predstavljena tudi celotna kolekcija pohodne obutve. Seznam
  vseh prodajaln lahko najdete na www.alpina.si/si/mreza/si/
- Annapurna Way: Krakovski nasip 10, Ljubljana
  Gornik, Mojca Mohorič s.p., Gorenja vas - Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912
- Iglu Šport d.o.o.: Ljubljana - Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31, Šmartinska c. 152,
  hala 3/I; Maribor - Jadranska c. 27; Celje - Ul. Mesta Gravenbroich 9;  Lesce – Alpska c.
  27, Škofja Loka - Poljanska 4, Tolmin - Ulica padlih borcev1/a
- Promontana d.o.o. Kranj:  Ljubljana -  Poljanski nasip 6, Domžale – Ljubljanska c. 81, Kranj
  – Koroška c. 5,  Bled -  Ljubljanska c.1
- Prodajalne Tomas Šport 2 d.o.o.:  Ljubljana – Mestni trg 18,  Čopova ulica 14 in  City park,
  Šmartinska 152; Maribor – Jurčičeva ulica 4 in Pobreška 18; - Celje: Spar center,
  Mariborska c. 100; Trbovlje -  Ul. 1. Junija 1a; Velenje – Nakupovalni center Velenje,
  Kidričeva c, 2b; Novo Mesto: Ljubljanska 22; Murska Sobota:  Plese 2; Franšizne
  prodajalne Tomas Sport: Ptuj – Gavez Anton s.p., Slovenski trg 1; Slovenj Gradec – Rojnik
  Drago s.p., Glavni trg 33; Kranj – Optimist d.o.o., Prešernova ul. 12; Bled -  Optimist d.o.o.,
  Ljubljanska c. 4, Ribnica: Obrtna cona 29, Sežana: Stjenkova 01 Karsika center, Postojna:
  Tržaška 11;  Nova Gorica: Gradnikove brigade 07.
- Univet d.o.o. Ljubljana, poslovalnica Pohodnik BTC hala A, Šmartinska 152, Ljubljana
- Libra šport d.o.o., Vasca 7a, 4207 Cerklje na Gorenjskem, prodajalna Tadeje Brankovič.
- Intersport: popusti veljajo v vseh trgovinah Intersporta v Sloveniji.
- Simpro d.o.o.: Trženje blagovne znamke Jack Wolfskin (oblačila; pohodne hlače, jakne,
  perilo, kape) oprema; nahrbtniki, torbe, rokavice, obutev; alpinistični in treking čevlji,
  obutev za prosti čas)
Dodatne informacije o članarini za leto 2010 in o pogojih zavarovanja najdete na spletni
strani Planinske zveze Slovenije: www.pzs.si

Nagradna uganka!
P

oznate goro na sliki? Potem pa brž dopisnico v roke, napišite odgovor in nam ga
pošljite do 30. marca 2010 na naslov: Planinsko društvo Šoštanj, Kajuhova cesta 15,
3325 Šoštanj. Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel praktično
nagrado.

www.pd-sostanj.si
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Pregled števila članov PD Šoštanj od leta 1990 do 2009
leto

A člani

1990

odrasli

mladina

145

101

podporni

skupaj

indeks

246

/

1991

175

80

255

104

1992

200

120

320

125

1993

1

216

100

317

99

1994

3

212

80

295

93

1995

4

241

103

348

118

1996

2

211

135

348

100

1997

5

214

141

360

103

1998

11

188

134

333

93

1999

11

175

123

309

93

2000

10

181

119

310

100

2001

12

164

131

307

99

2002

12

154

96

2003

8

134

116

23

262

85

281

107

2004

3

211

116

5

335

119

2005

9

181

100

7

297

89

2006

12

161

94

0

267

90

2007

14

180

100

1

295

110

2008

17

209

134

0

360

122

2009

17

218

105

0

340

94

povprečje:

9

189

111

5

309

Slovenski planinski muzej v Mojstrani
“Naveza za vrhove prihodnosti”
otvoritev: avgust 2010
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PODPORNIK
PD ŠOŠTANJ

PODPORNIK PD ŠOŠTANJ
KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ

Trg svobode 12 (občinska stavba)
www.ks-sostanj.si

URADNE URE: SREDA OD 15H do 16H
KRAJEVNA SKUPNOST ŠOŠTANJ TELEFON: 03 897-2770
TRG SVOBODE 5 INTERNET: WWW.KS-SOSTANJ.SI
3325 ŠOŠTANJ EMAIL: INFO@KS-SOSTANJ.SI

PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ

vabi na

REDNI LETNI OBČNI ZBOR
ki bo v petek, 12. marca 2010, ob 18. uri
v dvorani Gasilskega doma v Šoštanju.

Dnevni red:
1. Otvoritev, pozdrav in izvolitev organov občnega zbora
2. Poročila predsednika, blagajnika, načelnikov odsekov ter
    vodij sekcij
3. Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča
4. Razprava na podana poročila
5. Program dela za leto 2010
6. Razno

VABLJENI!

Predsednik PD Šoštanj:
Jurij DREV

P

laninsko društvo Šoštanj je na podlagi sklepa skupščine Planinske
zveze Slovenije in lanskega občnega zbora sodelovalo pri
sofinanciranju izgradnje Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.
V zameno je društvo prejelo brezplačne vstopnice za ogled muzeja.
Vsak član PD Šoštanj, ki bo prisoten na občnem zboru, bo prejel eno
vstopnico.
Predvidena otvoritev muzeja je avgusta letos.
Predstavitev Slovenskega planinskega muzeja:
www.planinskimuzej.si

