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PROGRAM PRIREDITEV 
OB 110. - LETNICI PD ŠOŠTANJ 
KDAJ? KAJ? KJE? KDO?

24. januar

Otvoritev začetka 
praznovanj ob 110. 
obletnici PD Šoštanj z 
izdajo svečane številke 
Planinskega popotnika

Mestna Galerija Andrej Veternik in 
Matej Kortnik

7. marec Svečani občni zbor PD 
Šoštanj Gasilski dom Šoštanj

Matej Kortnik, Jure 
Drev, Igor Rezman 
in Vlado Stropnik

29. marec Osrednja prireditev ob 
110. obletnici PD Šoštanj Kulturni dom Šoštanj

Andrej Veternik, 
Zinka Moškon, 
Jožica Andrejc in 
Vladka Lepko

5. april
Področno orientacijsko 
tekmovanje v ligi 
Smrekovec

Šoštanj z okolico Jure Grudnik, Janez 
Kugonič

18. maj Otvoritev planinske poti 
Šoštanj-Pusti grad Šoštanj Vlado Stropnik in 

ostali markacisti

25. junij Pohod po Ravenski poti Ravne
Jure Grudnik, Tjaša 
Konovšek, Tjaša 
Ostervuh

7. september Izlet Šoštanj – Forhtenek s 
piknikom na Pristavi Ravne

Primož Grudnik in 
ostali vodniki VO PD 
Šoštanj

21. september
Pohod na Smrekovec 
(1577 m) ob prazniku 
občine Šoštanj

Bele Vode Matej Kortnik, Vlado 
Stropnik, Jure Drev

5. oktober
Pohod po Trški poti okoli 
Šoštanja ob prazniku 
mesta Šoštanj

Šoštanj z okolico
Matej Kortnik, 
Vlado Stropnik, Jure 
Grudnik

8. november
Regijsko osnovnošolsko 
tekmovanje Mladina in 
gore

OŠ Karla Destovnika 
Kajuha Šoštanj

Danica Švarc, 
Jožica Andrejc

26. december

Pohod Topolšica – Sleme 
(1052 m) preko Loma 
(884 m) in zaključek 
praznovanj ob 110. 
obletnici PD Šoštanj

Topolšica, Šentvid, 
Dom na Slemenu

Bojan Rotovnik, 
Andrej Veternik, 
Tjaša Ostervuh, 
Matej Kortnik
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UVODNIK 2014

PLANINSKI POPOTNIK je interni časopis Planinskega društva Šoštanj. Izhaja enkrat letno, 
je brezplačen, prejemajo pa ga člani PD Šoštanj. | Urednika: Andreja KONOVŠEK 
JALEN in Andrej VETERNIK  | Fotografije so prispevali: avtorji posameznih prispevkov 
Tisk: MR GRAFIK, Rok Gobec s.p. | Lektoriranje: Jožica ANDREJC | Oblikovanje, 
prelom: MEDIA CENTER, Marko Gorjup s.p., Število izvodov: 500  ISSN: 1581 - 5714 
Januar 2014 | Članki v Planinskem popotniku niso honorirani. Vse napake so 
namenjene pozornim bralcem. Planinski popotnik spada med proizvode turistične 
propagande in informativne publikacije. 

Leto, ki je pred nami, je za Planinsko 
društvo Šoštanj malce posebno, saj 

praznujemo 110 let delovanja. Temu 
jubileju posebej posvečamo 11 akcij 
in prireditev, ki jih predstavljamo v 
Planinskem popotniku. Upam, da jih boste 
obiskali v čim večjem številu in se tako 
poklonili vsem predhodnikom in tisočerim 
uram prostovoljnega dela na področju 
planinstva v Šoštanju in širše.
V počastitev  jubileja smo, poleg običajne 
vsebine, to številko Popotnika dodatno 
obogatili s pregledom društvenega 
delovanja zadnjih 20 let. Delovanje društva 
do leta 1994 je v društveni brošuri leta 1995 
zajela naša članica Zinka Moškon. Od 
takrat naprej pa sistematičnega zbiranja 
podatkov za društvo ni opravil nihče. 
Zato smo se odločili, da iz obstoječih 
dokumentov, zapisov in spominov aktivno 
delujočih članov v društvu v tem obdobju 
zberemo podatke in vam jih predstavimo. 
V letu 2014 bomo, tako kot v preteklih letih, 
nadaljevali z našim bogatim programom, 
ki vključuje popularizacijo planinstva, 
vzgojo mladih, ohranjanje planinskega 
okolja, varno hojo v gore, izobraževanje, 
razvijanje planinske kulture, nadelavo in 
urejanje planinskih poti, povezovanje z 
lokalnim okoljem in doseganje drugih ciljev 
iz našega statuta društva. Tega smo lani 
na novo sprejeli na občnem zboru in ga 
najdete v Planinskem popotniku. Program 
je namenjen vsem generacijam. Vabilo 
na društvene akcije velja za vse.  
Planinstvo je med Slovenci zelo priljubljena 
dejavnost in gore so del našega vsakdana 
in tudi narodove identitete. Močno nas 

prežemajo tudi zgodovinski dosežki na 
področju organiziranega planinstva in 
uspehi naših posameznikov pri osvajanju 
najvišjih gora sveta. In del vsega tega 
smo tudi planinska društva, ki že 120 
let razvijamo to dejavnost v Sloveniji. 
Vrednost vsakega društva je v članih, ki 
aktivno prispevajo k vsebinam in razvoju 
društva. Zato vas vabim, da se aktivno 
vključite v naše vrste in nam pomagate, 
da skupaj nadaljujemo naše bogato 
planinsko izročilo. 

Matej Kortnik, 
predsednik PD Šoštanj
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11 let po ustanovitvi osrednje slovenske 
planinske organizacije, kar pomeni, 
da je zavedanje o pomenu planinstva 
tudi v Šaleški dolini že dolgo časa zelo 
močno prisotno. Dosedanje opravljeno 
delo in izvedene aktivnosti tako Šaleške 
podružnice Slovenskega planinskega društva 
kot kasneje Planinskega društva Šoštanj 
dokazujejo, da se planinstvo v Šaleški dolini 
izvaja celovito, saj praktično ni področja 
planinstva, katerega v organizirani obliki 
društvo ne bi izvajalo ali še izvaja.  
Osebno sem zelo ponosen na to, da je 
Planinsko društvo Šoštanj tudi moje matično 
društvo, ki mi je na moji gorniški poti 
omogočilo nabiranje prepotrebnih izkušenj 
in znanja za obiskovanje gorskega sveta 
ter predvsem za poglobljeno spoznavanje 
planinstva ter organiziranosti planinske 
organizacije. Pri opravljanju funkcije 
predsednika planinske zveze pogosto 
uporabljam ravno znanje in izkušnje, ki 
sem jih pridobil pri dosedanjem delu v 
planinskem društvu. Hvala društvu za to 
zelo koristno in prijetno življenjsko izkušnjo.
Ob 110-letnem jubileju organiziranega 
planinstva v Šoštanju se želim še posebej 
zahvaliti vsem tistim posameznikom, ki so 
in ste s svojim prostovoljnim delom skrbeli 
za razvoj in popularizacijo planinstva v 
Šoštanju, Šaleški dolini in širše. Upam in 
verjamem, da bo planinstvo še dolgo 
močno prisotno v našem okolju.

Bojan Rotovnik, predsednik PZS

PLANINSTVO KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Planinstvo ni samo ena izmed najbolj 
priljubljenih in najbolj razširjenih 

prostočasnih rekreativnih dejavnosti 
Slovencev, ampak je zaradi celoletne 
aktivnosti, primernosti za vsa življenjska 
obdobja in zaradi velikega prepletanja 
vsebin planinstva z vsakdanjim življenjem 
lahko tudi način življenja. Skozi čas so 
se izoblikovala etična merila planinstva, 
ki smo jih zapisali v Častnem kodeksu 
slovenskih planincev in ki je naš vodnik 
pri ravnanju in obnašanju tako v gorskem 
svetu kot v dolini.
Planinstvo zajema širok spekter dejavnosti, 
kot so planinarjenje, alpinizem, športno 
plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje 
in drugi gorski športi, nepoklicno vodništvo, 
skrb za planinske poti, planinske koče 
ter plezališča in plezalne stene. Ob tem 
v planinski organizaciji skrbimo tudi za 
varstvo gorske narave, se ukvarjamo z 
založništvom in informiramo javnosti. Da 
je mogoče izvajati tako širok program 
dela, je obiskovanje gora sicer naša 
najpomembnejša aktivnost, a nikakor edina. 
V planinstvu pomemben del aktivnosti 
izvajamo tudi »v dolini« in ena izmed teh 
je tudi planinska kultura, s katero preko 
literarnih del, fotografije, slik, filma … 
izražamo naša občutja in spoštovanje do 
gora. Veliko pozornosti namenjamo tudi 
zgodovini, saj je planinska organizacija ena 
izmed najstarejših nevladnih organizacij 
v Sloveniji in je s svojim delovanjem 
močno pripomogla k napredku Slovencev 
in Slovenije tudi na drugih področjih, 
predvsem na narodni zavesti. 
Za planinsko organizacijo je bilo leto 
2013 leto jubilejev, ko smo se s ponosom 
ozrli na prehojeno pot, ki so jo utrli naši 
predhodniki. Osrednje praznovanje smo 
namenili 120-letnici obstoja planinske 
organizacije, ki je, kljub temu da deluje 
že v četrtem družbenem sistemu, še 
vedno ena izmed najbolj množičnih, 
prepoznavnih in vsebinsko bogatih 
nevladnih organizacij pri nas. 
Planinstvo v Šaleški dolini in v Šoštanju se 
je začelo v organizirani obliki razvijati samo 



www.pd-sostanj.si 5

Planinski popotnik 
 

nam planinstvo pomeni izziv, sprostitev, 
druženje in seveda varovanje narave, 
še posebej gorskega sveta.
Spoštovani ljubitelji narave, iskreno vam 
čestitam ob tako visokem jubileju in se 
vam zahvaljujem za vse, kar ste naredili 
pozitivnega za naše občane, kajti, kadar 
pridemo na vrh gore, se nam zdi, da smo 
sposobni premagati vse težave in da je 
svet okoli nas lep.

                             Darko Menih, prof.,
župan Občine Šoštanj

UVODNIK ŽUPANA
Biti z naravo, jo gledati in se z njo 
pogovarjati, je resnična sreča.

(Lev Nikolajevič Tolstoj)

Spoštovane planinke in planinci,
kadar neko društvo prehodi tako dolgo 

pot, vemo, da so v njem bili in so pravi 
ljudje, tisti, ki jih druži isti cilj: spoštovanje 
in ljubezen do narave ter tovarištvo. 
Vaše raznolike dejavnosti in veliko znanje 
posameznikov so prav gotovo pripomogli, 
da je društvo uspešno in prepoznavno. 
Verjamem, da bodo med vami vedno 
navdušenci, ki bodo spodbujali člane in 
ostale za hojo v hribe in gore.
Ob 90-letnici Planinskega društva Šoštanj 
je bilo v kroniki zapisano: »Slovenci smo 
bili ponosni tudi na skromnejše hribe, 
na katerih smo radi gradili cerkvice. 
Kmalu je vzniknila zamisel o narodni 
dolžnosti, da bi delovali na področju 
planinstva.« Torej ni nič nenavadnega, 
da so leta 1904 zavedni šoštanjski 
izobraženci z namenom krepitve narodne 
zavesti ustanovili šaleško podružnico 
Slovenskega planinskega društva. Danes 

Občina Šoštanj
www.sostanj.si

Podpornik PD Šoštanj
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KRONOLOGIJA PLANINSKEGA DRUŠTVA 
ŠOŠTANJ OD 1994 DALJE
9. 3. 1994
Ob 90-letnici odprta Trška pot. 104 pohodniki so se udeležili otvoritve in prvega 
pohoda po Trški poti okoli Šoštanja, ki poteka po mejah nekdanjega trga Šoštanj.

26. 3. 1994
Na skupščini PZS sprejet Častni kodeks slovenskih planincev, ki ga sprejmejo tudi 
delegati društev. Društvo praznuje 90 let ustanovitve.

Proslava ob 90-letnici v Kulturnem domu v Šoštanju, kjer sta bila glavna govornika 
predsednik Andrej TAMŠE in predsednik PZS Andrej BRVAR. Glavnino kulturnega 
programa so izvedli učenci OŠ Bibe Röcka in pevski zbor Svoboda Šoštanj.

6. 1. 1995
Podpis pogodbe z lastniki prostora (30 m²) o brezplačni uporabi bivših prostorov 
slovenske loterije na Trgu bratov Mravljakov v lasti Pibernikovih.

10. 3. 1995
Izdana  1. številka Planinskega popotnika, internega glasila društva – urednika 
Bojan Rotovnik  in Matej Kortnik. Prvo leto izhajanja izide štirikrat, potem pa vsako 
leto enkrat.

25. 3. 1995 
Volilni občni zbor v Gasilskem domu Šoštanj. Kandidirali so Andrej Tamše, Maksimiljan 
Korošec in Bojan Rotovnik. Andrej Tamše izvoljen še za dobo dveh let.

Novi upravni odbor društva so sestavljali:

predsednik Andrej TAMŠE

podpredsednica Jana JELENKO

tajnica Zinka MOŠKON

blagajničarka Štefka LIKEB

načelnik mladinskega 
odseka

Bojan 
ROTOVNIK

načelnik vodniškega 
odseka in varstvo 
narave

Matej KORTNIK

načelnik 
markacijskega odseka

Vinko PEJOVNIK

član markacijskega 
odseka

Ivan FECE

član markacijskega 
odseka

Leon ŠTRBAN

načelnica 
propagandnega 
odseka

Erna FERDER

član propagandnega 
odseka

Stane RAJŠTER

praporščak Zvone MIHELIČ

predsednik 
nadzornega odbora

Andrej MILEŠIČ

član nadzornega 
odbora

Boris GOMBOC

član nadzornega 
odbora

Vlado 
STROPNIK

predsednik častnega 
sodišča

Danilo ČEBUL
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6. 5. 1995
Ekipa PD Šoštanj osvojila 1. mesto na planinskem  orientacijskem tekmovanju v svoji 
kategoriji v Vinski Gori (Matej Kortnik, Peter Kortnik, Srečko Stropnik).

3. 6. 1995 
11 mladih članov PD Šoštanj ponovno ustanovilo mladinski odsek (MO), ki ni deloval 
od začetka sedemdesetih let. Načelnik MO Bojan Rotovnik, imenovan tudi za 
načelnika Mladinske komisije pri SMDO (Savinjski meddruštveni odbor).
Sprejet Pravilnik MO.

12. 1. 1996
Zgodila se je 1. seja odbora Mladinskega odseka PD Šoštanj, ki je prevzel organizacijsko 
delo z mladimi v društvu.

PD sprejme nova društvena pravila, ki v 33. členu določajo, kdo je član UO.

26. 4. 1996
Občni zbor in predstavitev brošure PD Šoštanj – 90 let. 

3. 8. 1996 
Šoštanjski planinci so se prvič v sklopu društvenih izletov povzpeli na vrh, ki je višji 
od Triglava, in sicer na 3096 m visoki Ankogel v Avstriji.

21. 3. 1997
Volilni občni zbor, kjer so sprejeta Pravila PD Šoštanj  v skladu z Zakonom o društvih. 
Andrej TAMŠE je izvoljen še za dve leti.

5. 4. 1997 
Na področju Skornega in Florjana poteka prvo planinsko orientacijsko tekmovanje 
v organizaciji PD Šoštanj. Člani MO na 1. občnem zboru izvolijo novega načelnika, 
Mateja Kortnika.

17. 5. 1997
Vodniški odsek je sprejel Pravila vodniškega odseka Planinskega društva Šoštanj, 
ki jih je 7. junija potrdil še upravni odbor. 

20. 7. 1997 
V Koprivni se je zaključil prvi enotedenski tabor mladih planincev, ki ga je PD Šoštanj 
organiziral skupaj s PD Gornja Radgona. Na taboru so sodelovali osnovnošolci od 
5. do 8. razreda.

23. 5. 1998 
Z zmago na Slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju – SPOT-u ekipa PD 
Šoštanj prvič postane državni prvak v planinski orientaciji v kategoriji mladincev.

26. 7. 1998
Zaključil se je študentski tabor v Visokih Tatrah na Slovaškem, ki je bil prvi organizirani 
tabor PD Šoštanj v tujini po osamosvojitvi Slovenije.

v letu 1998
Učenci osnovne šole so na področnih tekmovanji v orientaciji zasedli 2. mesto, na 
državnem tekmovanju pa so bili tretji.
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20. 3. 1999 
Na volilnem občnem zboru so bili z naslednjimi zadolžitvami izvoljeni: 

MO je ustanovil dijaško skupino. V okviru MO deluje pet planinskih skupin, tri na OŠ, 
dijaška in študentska skupina.

20. 7. 1999 
PD Šoštanj konča z deli na sprehajalni poti od Ceste talcev do Pustega gradu. Pot 
je bila  urejena na pobudo Občine Šoštanj. Obstaja ideja o podpisu pogodbe z 
Občino za plačljivo vzdrževanje Trške poti.

19. 12. 1999
Na 6. redni seji  Martina Pečnik predstavi dve varianti zloženke Trške poti.

UO se odloči za varianto z zavihkom, kjer se lahko vpisuje prehojena pot. Organizacijski 
odbor začne z zbiranjem donatorjev in sponzorjev za izdajo zloženke. 

11. 2. 2000 
UO je na 8. seji sprejel Pravilnik Trške poti. Predsednik je Leon Štrban.

5. 3. 2000 
V 3096 izvodih izide zloženka po Trški poti okoli Šoštanja, ki poleg opisa poti in karte 
z vrisano potjo vključuje tudi kartonček s petimi kontrolnimi točkami. 

2. 7. 2000 
Zaključena  dela sprehajalne poti na Pusti grad. Opravljenih je bilo 450 ur. 

23. 7. 2000 
Zaključen tabor mladih planincev v Završnici skupaj s PD Rogatec in PD Zagorje.

2. 12. 2000 
Mladinski odsek PD Šoštanj praznuje peto obletnico ustanovitve.

4. 12. 2000 
Sprejet pravilnik Mladinskega odseka PD Šoštanj na občnem zboru MO v Šentvidu.
V jeseni so ustanovili planinsko skupino v Vrtcu Šoštanj pod vodstvom vzgojiteljic 
Jožice Malus in Zorane Globačnik. Iz društva pri izvajanju sodelujeta Martina Pečnik 
in Bojan Rotovnik.

Gasilsko društvo Šoštanj podari dve UKV postaji PD Šoštanj.

predsednik Leon ŠTRBAN

podpredsednik Andrej TAMŠE

načelnik mladinskega 
odseka

Matej KORTNIK

praporščak in 
poverjenik

Vinko PEJOVNIK

blagajničarka Štefka LIKEB

pomočnica 
blagajničarke

Majda ŽELEZNIK

mentor planinske 
skupine

Franc PETEK

tajnica Zinka MOŠKON

propagandist Drago POKLEKA

pomočnik 
propagandista

Miran HUDEJ

vodja markacistov Ivan FECE

organizacija prevozov Stane RAJŠTER
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3. 3. 2001
Na volilnem občnem zboruje je za dobo dveh let izvoljen naslednji upravni odbor:

Društvo proti plačilu oglašuje na kabelski televiziji Šoštanj.

16. 6. 2001 
Pohodniki Evropohoda prispejo v Šoštanj. Naslednji dan poteka pot proti Slemenu in 
mimo Razborja proti Slovenj Gradcu. V nedeljo manjša prireditev v čast Evropohoda 
pri Žlebniku in na Slemenu – recitali, ljudski godci ipd.

30. 9. 2001
V okviru praznovanja občinskega praznika in Dnevov rekreacije 2001 sta Občina 
Šoštanj in Planinsko društvo Šoštanj izvedla 1. pohod na najvišji vrh Občine Šoštanj 
– na Smrekovec.

27. 10. 2001
V veljavo je stopil Pravilnik o dodelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu 
na področju športa, objavljen v Ur. l., št. 80/2001.

8. 12. 2001
PD Šoštanj je organizator zbora šaleških vodnikov na Slemenu, kjer se dogovorijo 
za medsebojno vodniško sodelovanje, organizacijo strokovnih vodniških srečanj.

18. 1. 2002
UO PD je s sklepom podprl ustanovitev sekcije Zlatorog.

2. 3. 2002
Na občnem zboru je sprejeto, da se obstoječa Pravila  dopolnijo s predlaganimi 
spremembami s strani UO in 6-tih članov PD Šoštanj.
Sedež PD Šoštanj se prestavi z Aškerčeve ceste 26 na Kajuhovo cesto 15 v Šoštanju. 

15. 5. 2002
Z delovanjem je pričel spletni portal Šoštanj.info (http://sostanj.info)

18. 5. 2002
Na SPOT-u (Slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju) je v kategoriji C 
ekipa  PD Šoštanj  že drugič osvojila naslov državnih prvakov v mladinski kategoriji 
in prvi naslov absolutnih zmagovalcev tega tekmovanja.

V okviru Mednarodnega leta gora v mesecu juliju v sodelovanju s PD Vinska Gora  in PD 
Velenje pripravimo prvo skupno akcijo na avstrijsko Koroško v treh težavnostnih stopnjah.

predsednik Miran HUDEJ

podpredsednik Vlado STRO-
PNIK

tajnica Zinka MOŠKON

blagajničarka Metka NAHTI-
GAL

voljeni član Leon ŠTRBAN

voljeni član Matej KORTNIK

načelnica vodniškega 
odseka

Martina PEČNIK

načelnik markacijske-
ga odseka

Vinko PEJOVNIK

načelnica mladinske-
ga odseka

Andreja 
KONOVŠEK

predstavnica men-
torjev

Vida REHAR
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21. 9. 2002 
Na  Slemenu smo s proslavo obeležili 50-letnico Andrejevega doma. Prireditve se je 
udeležilo okrog 60 obiskovalcev. Pripravljena je bila tudi razstava planinskih fotografij.

30. 9. 2002 
V okviru občinskih praznovanj in dnevov rekreacije smo izvedli izlet na Smrekovec.

24. 1. 2003
Planinski popotnik je pridobil ISSN (International Standard Serial Number) ali po 
slovensko mednarodno standardno serijsko številko.

1. 3. 2003  
Na volilnem občnem zboru  so bili izvoljeni:

12. 3. 2003
Na seji upravnega odbora je v društvo sprejeta planinska sekcija Gaberke.

14. 3. 2003  
Športna zveza Šoštanj mladinski ekipi PD Šoštanj podeli priznanje za športno-tekmovalni 
uspeh na področju neolimpijskih športov za leto 2002, in sicer za izjemen uspeh na 
področju planinske orientacije.

18. in 19. 5. 2003
V okolici Mežice je potekalo Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje SPOT. 
C ekipa PD Šoštanja osvoji 1. mesto in postane državni prvak.

28. 5. 2003 
PD Šoštanj skupaj s Športno zvezo Šoštanj in Jamarskim klubom Topolšica z lastniki 
zemljišč podpiše dogovor o uporabi zemljišča in naravne stene na območju hriba 
Rnek v Florjanu.

predsednik Bojan 
ROTOVNIK

podpredsednik Vlado 
STROPNIK

tajnica Zinka MOŠKON

voljen član Matej KORTNIK

voljen član Roman 
PIBERNIK

voljen član Miran HUDEJ

voljen član Valter 
PIRTOVŠEK

voljen član Jožica 
ANDREJC

načelnik 
markacijskega odseka

Vinko PEJOVNIK

načelnik vodniškega 
odseka

Jure DREV

načelnim mladinskega 
odseka

Jure GRUDNIK

predstavnica 
mentorjev planinskih 
skupin

Vida REHAR

predstavnica sekcije 
ZLATOROG

Andreja 
KONOVŠEK

predstavnik sekcije 
GABERKE

Tomaž PLAZNIK

nadzorni odbor Leon ŠTRBAN

nadzorni odbor Anton LEGNAR

nadzorni odbor Metka 
NAHTIGAL

častno sodišče Evgen DRVARIČ

častno sodišče Danilo ČEBUL
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30. 9. 2003
Član PD Šoštanj Vinko Pejovnik je prejel občinsko priznanje.

15. 11. 2003
Osnovnošolci na regijskem tekmovanju Mladina in gore na Sladkem vrhu zasedejo 
tretje mesto in se tako uvrstijo na državno tekmovanje.

5. 12. 2003
Na 5. seji UP PD sprejet sklep o uvedbi in višini članarine za kategorijo podporni 
član v letu 2004.

V Mestni galeriji pričetek praznovanja jubileja 100. obletnice društva.
Izšla je 13. številka Planinskega popotnika na 100 straneh in 1. številka Planinčka 
(urednica Andreja Konovšek).

29. 1. 2004 
Planinsko društvo Šoštanj v mali dvorani Kulturnega doma organizira okroglo mizo 
na temo Kako ohraniti Smrekovec. Pri Naravovarstveni zvezi za Smrekovec je izšla 
zloženka Ohranimo Smrekovec.

20. 2. 2004 
Svečani občni zbor s podelitvijo priznanj podjetnikom in posameznikom.

24. 2. 2004 
Prvi sestanek iniciativnega odbora za ohranitev Smrekovca (planinci, lovci).

5. 3. 2004 
Proslava in odkritje spominske plošče na pročelju hotela Kajuh v spomin na ustanovni 
zbor Šaleške podružnice Slovenskega planinskega društva  v takratnem hotelu Avstrija.                                                                                                                    

5. 3. 2004
Proslava ob 100. obletnici društva v Kulturnem domu Šoštanj. Slavnostna govornica 
je bila Marjeta Keršič Svetel.

2. 4. 2004 
V počastitev 100.obletnice je na parkirišču Osnovne šole Bibe Roecka organiziran 
Planinski Živ Žav.

24. 4. 2004
Velika čistilna akcija Občine Šoštanj, kjer sodeluje tudi PD Šoštanj.

22. in 23. 5. 2004 
Sedmo Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje v organizaciji PD Šoštanj in 
Mladinske komisije pri PZS. Udeležilo se ga je 86 ekip.

Izšla je Turistična karta Občine Šoštanj. Pri njenem nastajanju so sodelovali tudi 
planinci PD Šoštanj. 

29. 5. 2004
Na pobudo Občine Šoštanj in pod vodstvom PD Šoštanj prvič poteka pohod od 
Kotelj do Belih Vod. Osnova je literarna predloga Prežihove črtice od Kotelj do 
Belih Vod. Pohoda se je udeležilo 11 pohodnikov.
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25. 6. 2004 
Po prejetem pozitivnem mnenju PZS je bil na dan državnosti 1. tradicionalni pohod 
po Ravenski poti.

20. 7. 2004 
UO PD Šoštanj kot predstavnika v projektno skupino civilne družbe za ohranitev 
Smrekovca imenuje Martino Pečnik in Mateja Kortnika.

4. 11. 2004  
Odprta razstava starih planinskih fotografij in opreme v Mestni galeriji Šoštanj.

6. 11. 2004 
16. regijsko tekmovanje Mladina in gore v organizaciji PD Šoštanj v Šoštanju.

13. 1. 2005 
Zaključek praznovanj ob 100. obletnici delovanja društva s predstavitvijo nove 
številke Planinskega popotnika v Mestni galeriji Šoštanj.

21. 2. 2005 
Ustanovna skupščina Naravovarstvene zveze Smrekovec. Člani ustanovnih društev PD 
Šoštanj, Lovska družina Smrekovec in Savinjsko gozdarsko društvo. Podpis pogodbe 
o ustanovitvi Naravovarstvene zveze Smrekovec.

19.-22. 2.2005 
Snežkovanje – zimovanje mladih planincev na Naravskih ledinah.

4. 3. 2005
Na volilnem  občnem zboru so bili  na javnih volitvah za mandatno obdobje marec 
2005–marec 2007 soglasno izvoljeni naslednji člani organov PD Šoštanj: 

17. 7. 2005 
4. skupna akcija šaleških PD (Škale, Šmartno ob Paki, Velenje, Vinska Gora in Šoštanj) 
Gremo skupaj varno v gore.

predsednik Vlado 
STROPNIK

podpredsednik Milan 
POGORELČNIK

tajnica Zinka MOŠKON

blagajnik Bojan 
ROTOVNIK

voljen član Vladka LEPKO

voljen član Jožica  
ANDREJC

voljen član Filip VRABIČ

voljen član Valter 
PIRTOVŠEK

načelnik vodniškega 
odseka

Jure DREV

načelnik mladinskega 
odseka

Janez 
KUGONIČ

načelnik 
markacijskega odseka

Vinko PEJOVNIK

predstavnica 
mentorjev planinskih 
skupin

Zorana 
GLOBAČNIK

nadzorni odbor Leon ŠTRBAN

nadzorni odbor Anton LEGNAR

nadzorni odbor Metka 
NAHTIGAL

častno sodišče Evgen DRVARIČ

častno sodišče Danilo ČEBUL 
ml

častno sodišče Drago POKLEKA
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29. 9. 2005 
Prvi planinski tabor za odrasle v tujini (južna Srbija) .

1. 10. 2005 
Otvoritev plezališča v Florjanu na vznožju hriba Rnek.

14. 1. 2006
Članica PD Šoštanj Martina Pečnik se udeleži 5. kongresa prostovoljstva v Sežani.

29. 9. –8. 10. 2006
Planinski tabor za odrasle v zahodni Bolgariji.

25. 2. 2007 
Prvi organizirani turno smučarski izlet PD Šoštanj na Obir ali Ojsterc (2139 m visok 
vrh nad Železno Kaplo).

2. 3. 2007
Na volilnem  občnem zboru so bili za mandatno obdobje 2007–marec 2009 soglasno 
izvoljeni naslednji člani organov PD Šoštanj: 

predsednik Vlado 
STROPNIK

podpredsednik Danilo ČEBUL 
ml

tajnica Zinka MOŠKON

blagajnik Bojan 
ROTOVNIK

voljen član Vladka LEPKO

voljen član Jožica  
ANDREJC

voljen član Filip VRABIČ

voljen član Martina PEČNIK

voljen član Valter 
PIRTOVŠEK

načelnik vodniškega 
odseka

Jure DREV

načelnik mladinskega 
odseka

Janez 
KUGONIČ

načelnik 
markacijskega odseka

Vinko PEJOVNIK

predstavnica 
mentorjev planinskih 
skupin

Zorana 
GLOBAČNIK

nadzorni odbor Leon ŠTRBAN

nadzorni odbor Anton LEGNAR

nadzorni odbor Metka 
NAHTIGAL

častno sodišče Evgen DRVARIČ

častno sodišče Štefka LIKEB

častno sodišče Milan 
POGORELČNIK

Prav tako ima po enega predstavnika v upravnem odboru še vsaka izmed sekcij 
(Zlatorog, Gaberke).

28. 6.-1. 7. 2007
1. družinski tabor za predšolske otroke na Menini planini.

15. 7. 2007 
Skupna akcija Šaleških PD  (Bodenthal, Kozjek in Stol).

31. 7. 2007 
PD Šoštanj postane ustanovni član Naravovarstvene zveze Smrekovec.
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30. 6.– 3. 7. 2007 
Poteka prvi družinski tabor sekcije Zlatorog na Menini.

27. 9. 2007 
Na svečani seji Občine Šoštanj prejme plaketo za opravljeno delo na področju 
promocije, razvoja ter prepoznavnosti mesta član PD Šoštanj Evgen Drvarič.

28. 9. 2007
Planinski tabor za odrasle v Črni gori.

23. 4. 2008
UO PD Šoštanj potrdi priključitev sekcije TTP – Torkov trimpir k  PD Šoštanj.

20. 7. 2008  
Skupna akcija Šaleških PD v Zahodne Karavanke.

10.–18. 2008 
Planinski tabor za odrasle v Makedoniji.

26. 12. 2008
Izveden je prvi pohod iz Topolšice preko Loma na Sleme.

21. 2. 2009  
Svečana seja ob četrti obletnici ustanovitve Naravovarstvene zveze Smrekovec.

6. 3. 2009 
Na javnih volitvah so bili za mandatno obdobje marec 2009–marec 2011 soglasno 
izvoljeni naslednji člani organov PD Šoštanj: 

Prav tako ima po enega predstavnika v upravnem odboru še vsaka izmed sekcij 
(Zlatorog, Gaberke, TTP – Torkov trimpir).

predsednik Jure DREV

podpredsednik Matej KORTNIK

tajnica Zinka MOŠKON

blagajnik Bojan 
ROTOVNIK

voljen član Vladka LEPKO

voljen član Filip VRABIČ

voljen član Jure GRUDNIK

voljen član Darko ČEPELNIK

voljen član Tjaša 
KONOVŠEK

načelnik vodniškega 
odseka

Janez 
KUGONIČ

načelnik mladinskega 
odseka

Tjaša OSTERVUH

načelnik 
markacijskega odseka

Vinko PEJOVNIK

predstavnica 
mentorjev planinskih 
skupin

Jožica 
ANDREJC

nadzorni odbor Danilo ČEBUL 
ml.

nadzorni odbor Valter 
PIRTOVŠEK

nadzorni odbor Metka 
NAHTIGAL

častno sodišče Evgen DRVARIČ

častno sodišče Štefka LIKEB

častno sodišče Ludvik 
PRISTOVŠEK
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6. 3. 2009
Društvo sklene najemno pogodbo z Občino Šoštanj za souporabo poslovnih prostorov 
v delu tretjega nadstropja občinske stavbe – pisarna v izmeri 38,25 m².

6. 3. 2009
Na volilnem občnem zboru podprt projekt slovenskega planinskega muzeja – soglasje 
s finančno podporo projektu v višini 3 EUR na člana PD. V zameno PD sprejme isto 
število brezplačnih muzejskih vstopnic.

3. 4. 2009
UO sprejme predlog za uvedbo oziroma realizacijo planinskih večerov novembra, 
decembra, januarja, februarja in marca v Kulturnem domu Šoštanj (predavanja s 
planinsko-popotniško tematiko).

12. 6. 2009
Na predlog odbora MO se otrokom, ki se planinski skupini pridružijo v jeseni, obračuna 
za tekoče leto samo polovična cena članarine. 

17. 7. 2009 
Ministrstvo za šolstvo in šport podeli Planinskemu društvu Šoštanj za nedoločen čas 
status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa .

19. 7. 2009
Skupna akcija Šaleških planinskih društev (izleta na Mojstrovko in Sleme).

2. 10. 2009
Na osnovi pogodbe LAS in lastniki sredstev društvo pristopi k realizaciji smernih 
tabel na poteh PD Šoštanj.

10.-16. 10. 2009
Planinski tabor za odrasle v Bosni in Hercegovini. 

23. 12. 2009
Oddano poročilo PD o 114 nameščenih smernih tablah in opravljenih okrog 280 
prostovoljnih urah na terenu.

januar 2010
Osnovnošolci se v novembru na regijskem tekmovanju Mladina in gore uvrstijo na 
državno tekmovanje.

17. 4. 2010
Planinci sodelovali v vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu.

8. 5. 2010 
Na skupščini Planinske zveze je že v prvem krogu izvoljen za  predsednika PZS Bojan 
Rotovnik.

18. 7. 2010
Izvedena skupna akcija Šaleških PD »Gremo skupaj varno v gore« (Kovinarska 
koča–Debela peč–Blejska koča–Rudno polje).
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oktober 2010
Planinski tabor za odrasle v tujini na Velebitu. 

1.3.2011 
Izide 20. številka Planinskega popotnika.

11. 3. 2011 
Na volilnem občnem zboru so bili za mandatno obdobje marec 2011 - marec 2013 
izvoljeni naslednji člani organov PD Šoštanj: 

17. 7. 2011
Skupna akcija šaleških PD v južne Bohinjske gore.

2. 9. 2011
Planinski tabor za odrasle v Romuniji.

1. 1. 2012
Planinsko društvo prešlo na računalniško vodenje centralne evidence članstva, ki 
se vodi v informacijskem sistemu Naveza Planinske zveze Slovenije.

1. 9.–5. 9. 2012 
Planinski tabor za odrasle v Švici.

januar 2013
Osnovnošolci na regijskem tekmovanju Mladina in gore zasedejo prvo mesto in se 
tako uvrstijo na državno tekmovanje.

1. 3. 2013
Na podlagi Zakona o društvih (Ur. l. RS 64/11) in Statuta Planinske zveze Slovenije, 
sprejetega 14. 4. 2012, je občni zbor Planinskega društva Šoštanj sprejel Pravila Planinskega 
društva Šoštanj. S tem so prenehala veljati Pravila, sprejeta na občnem zboru 2. 3. 2002.

predsednik Jure DREV
podpredsednik Matej KORTNIK
tajnica in 
blagajničarka

Renata 
HLASTEC

voljen član Vladka LEPKO

voljen član Zinka MOŠKON

voljen član Primož 
GRUDNIK

voljen član Darko ČEPELNIK

voljen član Tjaša 
KONOVŠEK

načelnik vodniškega 
odseka

Igor REZMAN

načelnik mladinskega 
odseka

Tjaša OSTERVUH

načelnik 
markacijskega odseka

Vlado 
STROPNIK

predstavnica mentorjev 
planinskih skupin

Danica ŠVARC

Predstavnica sekcije 
Zlatorog

Brina 
ZABUKOVNIK 
JERIČ

Predstavnik sekcije 
Gaberke

Blaž LUKNER

Predstavnik sekcije TTP 
– Torkov trimpir

Janez 
GORJANC

nadzorni odbor Danilo ČEBUL 
ml.

nadzorni odbor Valter 
PIRTOVŠEK

nadzorni odbor Metka 
NAHTIGAL

častno sodišče Evgen DRVARIČ
častno sodišče Štefka LIKEB
častno sodišče Ludvik 

PRISTOVŠEK
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1994 295

1995 348

1996 348

1997 360

1998 333

1999 309

2000 310

2001 307

2002 262

2003 281

2004 335

2005 297

2006 267

2007 295

2008 360

2009 340

2010 297

2011 346

2012 355

2013 375

1. 3. 2013  
Na volilnem občnem zboru so bili za mandatno obdobje marec 2013 - marec 2015 
izvoljeni naslednji člani organov društva: 

21. 7. 2013
Skupna akcija šaleških PD z izhodiščem v Logarski dolini.

27. 8. 2013
Planinski tabor za odrasle v Apenine (Italija).

januar 2014
Osnovnošolci se na regijskem tekmovanju Mladina in gore uvrstijo na državno 
tekmovanje.

Tabela: Število članov planinskega društva Šoštanj od leta 1994 do 2013

predsednik Matej KORTNIK

podpredsednik Jure DREV

podpredsednik Andrej 
VETERNIK

tajnica Renata 
HLASTEC

blagajničarka Ivana GRUDNIK

voljen član Zinka MOŠKON

voljen član Janez 
KUGONIČ

voljen član Danica ŠVARC

načelnik vodniškega 
odseka

Primož 
GRUDNIK

načelnik mladinskega 
odseka

Tjaša OSTERVUH

načelnik 
markacijskega odseka

Vlado 
STROPNIK

Predstavnica sekcije 
Zlatorog

Brina 
ZABUKOVNIK 
JERIČ

Predstavnik sekcije 
Gaberke

Igor REZMAN

Predstavnik sekcije TTP 
– Torkov trimpir

Janez 
GORJANC

nadzorni odbor Valter 
PIRTOVŠEK 

nadzorni odbor Danilo ČEBUL 
ml.

nadzorni odbor Metka 
NAHTIGAL

častno sodišče Štefka 
PODPEČAN

častno sodišče Vinko PEJOVNIK

častno sodišče Martina Pečnik 
HERLAH
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VODNIŠKI ODSEK PD ŠOŠTANJ 
OD LETA 1995 DO 2013

Vodniški odsek Planinskega društva Šoštanj, v organizacijski obliki, kot je danes, 
je bil ustanovljen decembra leta 1994  in je štel osem vodnikov: Andrej Tamše, 

Evgen Drvarič, Danilo Čebul, Alenka Čebul, Maksimiljan Korošec, Matej Kortnik, 
Bojan Rotovnik in Vinko Pejovnik. Prvi načelnik odseka pa je postal Matej Kortnik. 
Odsek je najprej poskrbel za kategorizacijo vodnikov po pravilih Planinske zveze, 
pisati pa so se začela tudi vodniška poročila, ki nam še danes služijo za evidenco 
naših izletov.

Osnovno delo vodniškega odseka skozi vsa leta je bilo in je še danes izobraževanje 
in izpopolnjevanje vodnikov, in tako danes  vodniški odsek Planinskega društva 
Šoštanj šteje 19 aktivnih vodnikov. V spodnji tabeli lahko spremljamo trend 
naraščanja in padanja vodnikov po letih. Vzroki za zmanjšanje števila vodnikov 
v določenih letih so predvsem selitev v drug kraj, pomanjkanje želje po vodenju 
in zdravstvene težave. Predvsem smo veseli let, v katerih se je število vodnikov 
povečalo. V vodniškem odseku imamo generacijsko zelo mešano strukturo, zato 
se za prihodnost vodništva v društvu ne bojimo.

Ker vodniki za opravljanje svojega dela potrebujejo ustrezno opremo, se le-ta po 
potrebah sprotno nabavlja v okviru finančnih zmožnosti društva, prav tako pa je 
poskrbljeno za določene kose opreme, ki si jo lahko izposodijo tudi udeleženci 
naših izletov.

Vodniki so bili dejavni tudi izven društva ter veliko pripomogli k promociji planinstva 
med mladimi. 

Vsa leta uspešno sodelujemo s planinskimi skupinami v vrtcu in šoli, prav tako pa 
so naši starejši vodniki izredno aktivni v pohodniški skupini upokojencev. 

Naš vodniški odsek pa se povezuje tudi z drugimi društvi v regiji, s katerimi soustvarjamo 
akcijo, imenovano Varno v gore, ter se enkrat letno dobimo na srečanju vodnikov 
Šaleške doline.

Vodniški odsek je bil tudi pobudnik za izvedbo prvega tabora odraslih planincev, 
ki je leta 2005 potekal v Srbiji.

Od leta 1995 pa do leta 2013 smo v odseku načrtovali izvedbo 376 izletov, pohodov 
in tur, od tega smo jih izvedli 319, kar je približno 17 akcij letno. Veseli smo, da se 
nam v teh letih na izletih niso pripetile večje nezgode in da je delo vodnikov na 
terenu samem potekalo etično in strokovno.

Načelniki vodniškega odseka PD Šoštanj;
• 1994–1997 Matej Kortnik
• 1998–2002 Martina Pečnik
• 2003–2008 Jurij Drev
• 2009–2010 Janez Kugonič
• 2011–2012 Igor Rezman
• 2013 dalje Primož Grudnik
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Leto aktivnosti Št. vodnikov po 
letih

Št. načrtovanih 
izletov

Št. izvedenih 
izletov

Izvedeni izleti 
v %

1995 8 22 16 73
1996 8 22 20 91
1997 9 15 15 100
1998 12 16 14 88
1999 12 17 16 94
2000 11 17 15 88
2001 9 17 14 82
2002 10 19 14 74
2003 9 16 15 94
2004 9 19 16 84
2005 13 19 16 84
2006 14 20 17 85
2007 15 22 21 95
2008 15 24 18 75
2009 14 19 15 79
2010 16 21 20 95
2011 17 22 20 91
2012 16 25 21 84

2013 19 24 16 67

Vir: Arhiv PD Šoštanj
Primož Grudnik, Jurij Drev, Franja Vačovnik

PODPORNIK PD ŠOŠTANJ

Poročilo načrtovanih in izvedenih izletov vodniškega odseka PD Šoštanj ter število 
vodnikov po letih. 
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ZGODOVINA MLADINSKEGA ODSEKA 
PD ŠOŠTANJ OD LETA 1995 DO 2013
1995
Prva seja mladinskega odseka (v nadaljevanju MO) se je zgodila 3. 6. 1995. Udeležilo 
se jo je 11 ustanovnih članov. Prvi načelnik MO je postal Bojan Rotovnik. Že pred 
tem se je 6. 5. 1995 ekipa 3 članov v sestavi Matej Kortnik, Peter Kortnik in Srečko 
Stropnik udeležila POT (planinskega orientacijskega tekmovanja), kije potekalo v 
Vinski Gori. Ekipa je zasedla 1. mesto. MO si je za svoje cilje zadal in v letu 1995 tudi 
izvedel naslednje akcije za svoje člane:
• udeležba na planinskem orientacijskem tekmovanju v Braslovčah 10. 6. 1995;
• izvedba 2 izletov MO (Sleme–Smrekovec in po Šaleški poti na Paški Kozjak), 

piknik ter silvestrovanje na Klemenči jami;
• navezava stikov z obema osnovnima šolama oz. z mentorji planinskih skupin na 

teh OŠ; mentorjem je bila ponujena pomoč pri organizaciji planinskih skupin, 
izvedbi izletov ter izvedbi planinske šole;

• izdaja 4 številk glasila Planinski popotnik.

1996
MO januarja dobi svoj prvi Pravilnik MO PD Šoštanj. V Mladinskem odseku se tako 
izvajajo mnoge dejavnosti, ki jih organizirajo različni pododbori:
• za izletništvo, katerega glavna naloga je pripravljanje izletov za člane Mladinskega 

odseka in usklajevanje z Vodniškim odsekom. Vodja je Matej Kortnik.
• za izobraževanje, kjer se pripravljajo vsebinske naloge in usmeritve za nadaljnje 

delo ter uvajanje akcij Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije. Vodja 
je Martina Pečnik.

• za orientacijo, ki skrbi za udeležbo članov Mladinskega odseka na orientacijskih 
tekmovanjih pri drugih društvih in za pripravo lastnih orientacijskih tekmovanj. 
Vodja je Brina Jerič.

• za propagando, katerega naloga je obveščanje članov društva o delovanju 
Mladinskega odseka, za kar je predvsem namenjen Planinski popotnik, 
časopis Mladinskega odseka in Planinskega društva Šoštanj. Vodja je Bojan 
Rotovnik.

• za zabavo, kjer se pripravljajo različni družabni dogodki, na katerih se člani 
Mladinskega odseka bolje spoznavamo med sabo. Vodja je Srečko Stropnik. 

Aktivno jedro Mladinskega odseka sestavljajo tri zelo aktivne Planinske skupine:
• planinska skupina na Osnovni šoli Bibe Röcka; mentorici sta Danica Švarc in 

Vida Rehar;
• planinska skupina na Osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha; mentor je Franc Petek;
• planinska skupina študentov; vodja je Matej Novak.

Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi sodelovanju z društvom, saj je bilo delo 
članov MO povezano s skoraj vsako dejavnostjo društva. Člani MO so sodelovali 
pri različnih akcijah društva, tako pri izletih kot pri organiziranih prireditvah (pohod 
po Trški poti okoli Šoštanja, občni zbor PD, pohod na Smrekovec ipd.). Aktivno 
so sodelovali pri delu upravnega odbora, kjer so dosegli vidni napredek glede 
posvečanja pozornosti mladim, tako z vsebinskega kot s finančnega vidika. MO je v 
letu 1996 izdal 5. številko Planinskega popotnika. Ob tem je bila sprejeta odločitev, 
da se bo glasilo izdajalo 1-krat letno.
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1997 
7. februarja je bil izveden prvi občni zbor MO. Na njem so za novega načelnika 
izvolili Mateja Kortnika. Na občnem zboru so dopolnili naša pravila, pregledali minulo 
delo, načrtovali dejavnosti, izvolili Franca Petka za predstavnika mentorjev oz. vodij 
planinskih skupin v upravnem odboru društva in podelili priznanja za minulo delo 
pri MK PZS (Mladinski komisiji PZS) Andreju Tamšetu in Bojanu Rotovniku.
Izvedene akcije v tem letu:
• 5 . aprila je MO izvedel prvi POT (planinsko orientacijsko tekmovanje) na 

področju Skornega;
• prvi poletni tabor je v sodelovanju z MO PD Gornja Radgona potekal v Koprivni 

(13.-20. 7.), udeležilo pa se ga je 10 mladih planincev PD Šoštanj. Vodstvo 
tabora so sestavljali:
vodja tabora: Franc Petek (učitelj zgodovine in mentor Planinske skupine OŠ K. D.-K.),
tehnični vodja: Bruno Vajzman - PD Gornja Radgona (planinski inštruktor),
vodniki: Matej Kortnik (študent, MPV, kat. A in pripr. B), Martina Pečnik (študentka, 
MPV, kat. A), Mojca Novak (študentka, MPV, kat. A), Bojan Rotovnik (študent, 
MPV, kat. A in pripr. D),
kuhar: Viktor - Viki Ocvirk (dijak zadnjega letnika gostinske šole smer: kuhar), 
medicinska sestra: Bernarda Kozar - PD Gornja Radgona;

• udeležba članov MO na planinskih orientacijskih tekmovanjih v okviru Planinske 
orientacijske lige Savinjskega MDO-ja (Savinjskega meddruštvenega odbora); 

• spomladi se je na OŠ K. D.-K. v Topolšici ustanovila nova planinska skupina (v 
nadaljevanju PS), ki jo je vodila Nuša Kugonič;

• v jeseni je bila nova PS ustanovljena tudi na OŠ K. D.-K. – mlajša PS, ki jo je 
vodila Fanika Rumež (pet planinskih skupin);

• 25. oktobra smo organizirali planinsko orientacijsko tekmovanje v ligi Smrekovec, 
ki je bilo na področju Gore Oljke; hkrati tudi srečanje mladih planincev 
Savinjskega MDO-ja;

• prvič smo se z dvema ekipama udeležili tudi državnega tekmovanja Mladina in gore;
• izdana je bila 6. številka Planinskega popotnika;
• na željo Vrtca Šoštanj smo navezali stike z njimi;
• dva vodnika sta se udeležili seminarja orientacije, ki je potekal na Menini od 17. 

do 19. oktobra v organizaciji Mladinske komisije PZS (Brina Jerič, Bojan Rotovnik).

1998
Planinske skupine so izvajale izlete v okviru svojih planov.
Od 12. do 19. julija 1998 smo organizirali tabor mladih planincev, ki je potekal v 
Medvodju pri Tržiču. Tabora se je udeležilo 14 udeležencev.
Od 21. do 26. julija je potekal prvi študentski planinski tabor. Obiskali smo Tatre (Slovaška).
10. oktobra smo organizirali planinsko orientacijsko tekmovanje v ligi Smrekovec. 
Udeležilo se ga je 32 ekip. Proge so potekale na območju med gostiščem Grebenšek 
(start) in Slemenom (cilj).
Izdali smo 7. številko Planinskega popotnika.
Na SPOT-u (Slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju) smo člani, ki 
tekmujemo v kategoriji C (dijaki in študentje do 25. leta), postali državni prvaki. 

1999
V okviru MO deluje pet planinskih skupin, in sicer tri na OŠ v povezavi z društvom, 
dijaška in študentska skupina, ki delujeta samo v okviru društva. Vsaka skupina 
zase organizira planinske izlete in sestanke in je tako bolj ali manj aktivna. Tako so 
se skupine na OŠ, razen skupine OŠ K. D.-K. Topolšica (odsotna mentorica), vsaka 
štirikrat podale v gore in se dobivale na sestankih, skupina dijakov, ki se je šele 
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ustanovila, pa je bila na enem izletu in dveh sestankih in tako v tem letu zaostala, 
po številu akcij seveda, za študenti, ki so se v gore podali petkrat in se redno 
dobivali na sestankih skupine. Vse skupine so se udeleževale planinskih orientacijskih 
tekmovanj. Osnovnošolske skupine so se udeležile tekmovanja Mladina in gore 
in srečanja mladih planincev Pokrajinskega odbora Mladinskih odsekov S MDO. 
Študentje so v sodelovanju z MO PD Velenje organizirali poletni tabor na Planini 
Kuhinja, sodelovali pri izdaji Planinskega popotnika in se udeležili srečanja mladih 
planincev od 15 do 26 let PO S MDO na Reški planini. Od skupnih akcij seveda ne 
smemo pozabiti na tabor mladih planincev, ki je namenjen osnovnošolcem in je v 
tem letu potekal v Podvolovljeku v sodelovanju z MO PD Zagorje in v soorganizaciji 
pokrajinskega odbora Savinjskega meddruštvenega odbora. Udeležilo se ga je 
enajst udeležencev.
Na 2. občnem zboru MO (12. 3. 1999) je bil za načelnika MO ponovno izvoljen 
Matej Kortnik.
Izšla je 8. številka Planinskega popotnika.
Na rednem občnem zboru društva smo pripravili razstavo fotografij našega člana 
(Mateja Novaka – Matota).
V začetku leta so bile postavljene spletne strani MO PD Šoštanj

2000
Planinske skupine izvajajo svoje redne izlete po planu, udeležili smo se planinskih 
orientacijskih tekmovanj ter tekmovanja Mladina in gore.
Izvedli smo prvo zimovanje oz. snežkovanje za osnovnošolce in dijake. Snežkovanje 
je potekalo v Koči na Travniku med 26. in 28. februarjem.
Poletni tabor je potekal od 16. do 23. 7. v Završnici v soorganizaciji skupaj s PD 
Zagorje in PD Sloga Rogatec.
Študentski tabor, ki smo ga izvedli skupaj z MO PD Velenje, je potekal na Ljubelju.
2. 12. smo v Domu na Slemenu obeležili 5. obletnico ustanovitve MO in hkrati imeli 
3. občni zbor MO. Nova načelnica odseka je postala Andreja Konovšek.

2001
Načelnica MO je Andreja Konovšek.
Delo usklajuje odbor MO, ki šteje 12 članov; imeli so 4 seje.
V okviru MO deluje 5 planinskih sekcij, ki vključujejo otroke od male šole (vrtca) do dijakov.  
Pri delu v posameznih planinskih skupinah sodeluje 7 mentorjev, 6 planinskih 
vodnikov, 3 vaditelji orientacije.
Izvedli smo naslednje akcije:
• snežkovanje na Naravskih Ledinah,
• izdaja 11. številke Planinskega popotnika,
• poletni dijaški tabor, študentski tabor,
• sodelovanje s sosednjimi MO-ji,
• planinske skupine izvajajo izlete po planu,

Udeležili smo se planinskih orientacijskih tekmovanj in tekmovanja Mladina in 
gore. Na regijskem tekmovanju novembra 2001 v Bakovcih je ekipa OŠ Bibe Röcka 
osvojila 2. mesto in se s tem uvrstila na državno tekmovanje v Trzinu 2002. Tu so 
zasedli 12. mesto.

2002
Meseca maja je ekipa v sestavi Matej Kortnik, Bojan Rotovnik, Jure Grudnik, Grega 
Kugonič in Janez Kugonič postala zmagovalec SPOT-a (državno tekmovanje v 
planinski orientaciji) v kategoriji C. 
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Skupaj z MO PD Zagorje, MO PD Sloga Rogatec in MO PD Boč Kostrivnica smo izvedli 
tabor na Dovju. Udeležilo se ga je 7 naših mladih planincev.
Na Dovju so taborili tudi dijaki.

2003
Na občnem zboru MO, ki je bil 1. marca 2003, je bil za novega načelnika izvoljen 
Jure Grudnik.
Meseca maja je ekipa v sestavi Jure Grudnik, Grega Kugonič, Janez Kugonič, Borut 
Potočnik osvojila 3. mesto na SPOT-u (državno tekmovanje v planinski orientaciji) v 
kategoriji C (PODNANOS 2004). Ekipa v kategoriji D (Matej Kortnik, Bojan Rotovnik) 
je zasedla 2. mesto.

2004
Ob obeležitvi 100. obletnice društva je MO sodeloval pri naslednjih akcijah:
• organizacija Planinskega Živ-žava;
• organizacija Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja, ki se ga je 

udeležilo 86 ekip iz vse Slovenije,
• na OŠ Bibe Röcka je potekalo regijsko tekmovanje Mladina in gore, kjer so 

nastopili tekmovalci s Koroške, Štajerske in Prekmurja.

2005
Načelnik MO je Janez Kugonič. Izvedene so bile naslednje akcije:
• udeležba na orientacijskih tekmovanjih (Nazarje, Velenje);
• skupaj s PD Rogatec je bilo na Naravskih ledinah organizirano snežkovanje za 

osnovnošolce;
• poletni tabor za osnovnošolce je potekal v Bistri (v sodelovanju s PD Velenje 

in PD Šmartno ob Paki);
• novembra smo organizirali POT lige Smrekovec, ki je potekalo v Ravnah pri 

Šoštanju;
• udeležba na regijskem tekmovanju Mladina in gore (1 ekipa se je uvrstila na 

državno tekmovanje).

2006
Načelnik MO je Janez Kugonič. Izvedene so bile naslednje akcije:
• skupaj s PD Velenje in PD Šmartno ob Paki je bil izpeljan poletni tabor za 

osnovnošolce, ki je potekal na Jezerskem;
• MO je nudil strokovno pomoč 2 planinskima skupinama, ki delujeta na Osnovni 

šoli Šoštanj;
• mladinska skupina, ki združuje dijake in študente, se je udeležila orientacijskih 

tekmovanj v Vinski Gori in Gornjem Gradu.

2007
Načelnik MO je Jure GRUDNIK. Planinske skupine, ki delujejo na osnovni šoli (mlajša 
in starejša), so izvedle kar nekaj izletov, udeležili so se tekmovanja Mladina in gore, 
tekmovali na orientacijskih tekmovanjih, bili na srečanju osnovnošolcev na Mozirski 
koči. Poletni planinski tabor je potekal v sodelovanju s PD Velenje v dveh izmenah 
na Jezerskem, zimovanje pa je bilo na Paškem Kozjaku. Nudili so pomoč planinski 
skupini Vrtca Šoštanj. Tjaša Konovšek in Polona Belavič sta se udeležili izobraževanja 
MK PZS za naziv mladinski voditelj. Organizirali so orientacijsko tekmovanje področne 
lige Smrekovec v Belih Vodah. Mentorice, ki delujejo na Osnovni šoli Šoštanj, so: 
Jožica Andrejc, Vida Rehar in Danica Švarc ter v Vzgojno varstvenem zavodu 
Šoštanj:  Zorana Globačnik in Jožica Malus.
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2008
Snežkovanje je bilo organizirano na Obretanovem.

Poletni tabor je potekal v dveh izmenah, za starejše osnovnošolce v Podpeci ter 
za mlajše na Obretanovem.

2009
Načelnica MO je Tjaša Ostervuh. Skupaj z mladinci PD Velenje je bilo konec februarja 
izvedeno  snežkovanje na Paškem Kozjaku, konec avgusta pa dva planinska tabora. 
Za nižjo stopnjo je bil tabor na Obretanovem, za višjo pa v Dovju. Osnovnošolci 
so se udeležili srečanja mladih planincev na Menini planini. Aprila so se udeležili 
orientacijskega tekmovanja v Nazarjah, oktobra pa v Gornjem Gradu. Dve skupini 
šolarjev sta se udeležili tekmovanja Mladina in gore. Člani MO se udeležujejo akcij 
Mladinske komisije PZS. Tjaša Ostervuh in Tjaša Konovšek sta se udeležili seminarja 
družabnosti v Bavšici. Rok Andrejc se je udeležil seminarja o orientaciji na Menini 
planini.

2010
24. 4. organiziramo POT v Topolšici.
Tabor mladih planincev je potekal v Podpeci.
20. 11. je bilo v Mestni galeriji Šoštanj praznovanje 15- letnice MO PD Šoštanj.

2011
Tabor mladih planincev je potekal v Medvodju. Pri organizaciji smo sodelovala tri 
planinska društva: Velenje, Rečica ob Savinji in Šoštanj.

2012
Načelnica MO je Tjaša Ostervuh. MO združuje 3 planinske skupine, eno v Vrtcu Šoštanj 
pod vodstvom Jožice Malus in dve na Osnovni šoli Šoštanj: mlajša planinska skupina 
od 1. do 4. razreda pod vodstvom Mateje Čokelc in starejša planinska skupina od 
5. do 9. razreda pod vodstvom Danice Švarc in Jožice Andrejc. Planinska skupina 
vrtca se je udeležila več izletov, utrjevali pa so tudi znanje iz poznavanja planinske 
opreme. Mlajša planinska skupina OŠ je osvojila 4 vrhove, starejša pa je bila še 
aktivnejša: udeležili so se Pokljuškega maratona in si ogledali Slovenski planinski 
muzej v Mojstrani, izvedli so dvodnevni izlet v Logarsko dolino in se redno udeleževali 
orientacijskih tekmovanj lige Smrekovec. Z uvrstitvijo na državno tekmovanje pa 
so bili zelo uspešni pri tekmovanju Mladina in gore. V avgustu je bil izveden tudi 
planinski tabor za osnovnošolce v Podvolovljeku.

Mladinski odsek je bil aktivno vključen v organizacijo Slovenskega planinskega 
orientacijskega tekmovanja, ki je potekal pod okriljem Lige Smrekovec. Tekmovanje 
je potekalo v Mozirju in okolici.

2013
Tabor mladih planincev je potekal v Dovju, tudi v sodelovanju s PD Rečica ob 
Savinji in PD Velenje.

Na OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj delujeta dve planinski skupini – mlajša 
pod vodstvom Mateje Čokelc in starejša pod vodstvom Danice Švarc in Jožice 
Andrejc. Osnovnošolci so se udeležili tekmovanja Mladina in gore in se uvrstili na 
državno tekmovanje. Redno so se udeleževali orientacijskih tekmovanj v okviru 
lige Smrekovec.
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SEKCIJA ZLATOROG SKOZI ČAS

Zametki Sekcije Zlatorog, ki je dobila ime po planinski pravljici o Zlatorogu, avtorja 
Rudolfa Baumbacha, segajo pravzaprav v sam začetek zgodbe o Mladinskem 

odseku.

Večina ustanovnih članov Mladinskega odseka je bila namreč zraven tudi pri 
ustanavljanju sekcije (leta 2001, 14 članov). Zakaj sekcija? »Člani študentske skupine 
Mladinskega odseka PD Šoštanj smo delovali šest let in nato ugotovili, da nas 
večina, žal, ni več študentov,« je zapisal Bojan Rotovnik v 11. številki Planinskega 
popotnika (februar 2002). Ker smo želeli organizirano delovati tudi v prihodnje in 
smo večinoma že presegli magično številko 26 let, ko nismo mogli biti več člani 
Mladinskega odseka, smo torej upravnemu odboru predlagali ustanovitev sekcije. 
Uradni rojstni dan sekcije je 18. januar 2002, ko je Upravni odbor PD Šoštanj s sklepom 
podprl ustanovitev sekcije. 

Kakšno je bilo naše delovanje? Predvsem organiziranje izletov, pohodov, taborov in 
orientacijskih tekmovanj. V tistem času smo izvajali redno tedensko vadbo v domu 
TVD Partizan (vsak ponedeljek od 20.00 do 21.30, kjer smo povečini igrali odbojko). 
Seveda smo se udeleževali in soorganizirali različne aktivnosti v okviru PD Šoštanj, 
konec koncev  je velika večina članov sekcije vodnikov. 

Naj spomnim, da je bil 1. izlet sekcije na Krofičko, kamor pa zaradi slabih snežnih 
razmer nismo prišli. Kakor koli, izlet na Smrekovec je postal naša stalnica, prav tako 
tabori (bodisi zimski ali poletni) pa pikniki in tradicionalni božični pohod na Sv. Križ.
Ker smo odraščali, se poročali in si ustvarjali družine, se je naše delovanje vse bolj 
prilagajalo novim razmeram. Tako smo zapisali v plan aktivnosti za leto 2007 organizacijo 
1. družinskega planinskega tabora na Menini planini (22.–25. junij). Od prvotno 4 
prijavljenih družin sta ostali le dve, a naslednje in vsako nadaljnje leto je kazalo bolje. 
V letu 2013 smo izvedli že 7. družinski planinski tabor, kamor se je prijavilo 9 družin.

Del sekcije Zlatorog na izletu.
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Malo katera sekcija se lahko vsako leto pohvali s številčnejšim članstvom. Sekcija 
Zlatorog je v tem smislu lahko zgled. Od prvotnih 14 ustanovnih članov je imela 
v letu 2010 že 38 članov (11 družin), v letu 2013 pa 47 članov, od tega 23 otrok 
oziroma 12 družin.

Kdo so bili vodje sekcije? Sprva Bojan Rotovnik, nato Andrej Veternik, od leta 2010 
jo vodim jaz.

Želimo si nadaljevati z vsakomesečnimi druženji oziroma izleti. Pa da bi bili zdravi, 
veseli, zadovoljni in da bi še mnogokrat zapeli Kekčevo pesem:
»Dobra volja je najboljša,
to si piši za uho,
mile jere, kisle cmere
z nami v hrib ne pojdejo…«

PREGLED DRUŽINSKIH PLANINSKIH TABOROV SEKCIJE ZLATOROG:
1. Menina planina (22.–25. 6. 2007) – 2 družini,
2. Menina planina (26.–29. 6. 2008) – 7 družin,                                                                                                                                                                                                                     
3. Boč (25.–28. 6. 2009) – 5 družin,
4. Ribniško Pohorje (30. 6.–3. 7. 2010) – 10 družin, 
5. Kočevje: Koča pri Jelenovem studencu (30. 6.–3. 7. 2011) – 8 družin,
6. Logarska dolina (29. 6.–2. 7. 2012) – 8 družin,
7. Uskovnica (28. 6.–1. 7. 2013) – 9 družin.

Brina Zabukovnik Jerič
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ZGODOVINA SEKCIJE TORKOV TRIMPIR

Naša rekreacijska skupina deluje vsak torek že več kot 30 let. Začeli smo z 
rekreacijo v telovadnici Osnovne šole Livada (prej Velka Vlahovič) v Velenju. 

Kmalu pa smo dejavnost razširili na planinarjenje, kolesarjenje, tek na smučeh, 
turno smučanje, plavanje, potovanja, …

Pred nekaj leti, natančneje leta 2008 smo se na pobudo našega člana Milana 
Pogorelčnika – Šilija, ki je bil vodnik pri Planinskem društvu Šoštanj, odločili, da se vsi 
včlanimo v društvo in postanemo sekcija TTP. K temu sta nas spodbudila tudi Anita, 
naša članica, in njen brat Vlado. Tako smo zdaj že nekaj let vsi člani PD Šoštanj.

Tradicionalno vsako leto vsaj enkrat obiščemo Pokljuko, kjer bivamo v gozdarski 
koči in rekreiramo v njeni okolici. Sami si pripravimo drva, kuhamo, praznujemo 
rojstne dneve, se obdarujemo. Večinoma nas je okoli 14.

Posamezni člani se udeležujejo tudi planinskih izletov našega društva, planinskega 
tabora za odrasle v tujini.

Jani Gorjanc,
vodja sekcije TTP
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SKORAJ POLNO DESETLETJE TABOROV 
ODRASLIH PLANINCEV PD ŠOŠTANJ
Ali ste opazili, da gorske poti ne vodijo naravnost proti vrhu,
ampak so speljane v serpentinah?
Tako je tudi življenje-včasih moramo hoditi po ovinkih,
saj je takšna pot hitrejša od bližnjice.

                                                        (Charles Lever)

Mnogi pravijo, da leta otroštva tečejo tako mirno in počasi, a da zatem pride 
naglica odtekanja časa, ki se ustavi šele v obdobju zrelosti. Kaj vse se zgodi 

v nekaj letih…In to v nekaj letih 21. stoletja. Spreminja se svet, mišljenje, ljudje… a 
ostaja tistih nekaj dni ob koncu poletja, ko se čas za marsikoga preprosto ustavi. 
Ker kljubuje hitremu tempu življenja, ter spremembam pustega vsakdana. Teh nekaj 
dni, je že skoraj polno desetletje čas za tabore odraslih planincev Planinskega 
društva Šoštanj.

Vse se je pričelo leta 2005, ko se je 11 planincev PD Šoštanj, pod vodstvom Bojana- 
sedanjega predsednika Planinske zveze Slovenije, in pomočjo prijateljstva s Planinskim 
društvom Železničar iz Niša, odpravilo na potep po južni Srbiji. Dokaj podobno število 
udeležencev je naslednje leto spoznalo lepote Bolgarije, a leta 2007 se je z izletom 
v Črno Goro to število več kot podvojilo, ter takšno ostaja vse do danes. Prišla je 
Makedonija, Bosna in Hercegovina, ter hrvaški Velebit. In potem, ko je zmanjkalo 
dežel naše nekdanje skupne domovine, smo spoznali še Romunijo, Švico in Italijo. 

Veliko Vas je takšnih, ki ste se udeležili vsaj enega izmed potovanj  in verjamem da 
bi lahko dejali, da prvič zadane tako močno, da je težko ne iti ponovno zraven. 
Skozi leta so nas po neznanih deželah popeljali različni lokalni vodniki, šoštanjsko 
vodstvo, pa bolj kot ne v manjših spremembah vse od začetka vztraja v podobni 
sestavi.

Srbija, 2005 (Foto: Janez Kugonič)
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Spodnja tabela prikazuje število udeležencev Tabora za odrasle planince po 
posameznih letih in državah

DRŽAVA TABORA LETO ŠT. UDELEŽENCEV
Srbija 2005 12

Bolgarija 2006 8

Črna Gora 2007 28

Makedonija 2008 36

Bosna 2009 38

Hrvaška (Velebit) 2010 22

Romunija 2011 36

Švica 2012 42

Italija 2013 40

V letu 2014, ko mineva natanko 110 let od ustanovitve našega Planinskega društva 
Šoštanj, Vas vljudno vabim, da del te zgodbe postanete tudi sami, ter se nam ob 
koncu meseca avgusta pridružite na jubilejnem desetem taboru odraslih planincev.

Prehodili ste in smo ogromno lepih, skupnih poti…Božalo nas je sonce, bili smo mokri 
od dežja, a trenutkov, ko pogled seže daleč na vse strani, ko utrujenost zamenja 
veselje in ko se zdi, da bi se z dlanjo lahko dotaknil neba, se ne da zamenjati. Ni 
pomembna nadmorska višina, ni pomembno ali se okoli nas bočijo strmi sklani 
vrhovi, zelene doline ali pusta prodnata tla, če si le dovolj močno želimo, lahko 
prav v vsakem koščku  sveta okoli nas najdemo sebe. 

Romunija, 2011 (Foto: Primož Grudnik)

In ob koncu še drobna beseda, ki nikakor ne more odtehtati vsega načrtovanja, 
organizacije, skrbi in dela, ki so ga v planinske tabore vložili posamezniki Planinskega 
društva Šoštanj. Bojan, Vlado, Jure, Vladimira, Jani, Primož…Iskrena Vam hvala!

Franja Vačovnik
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PD ŠOŠTANJ NA SVETOVNEM SPLETU

Zgodovina interneta ni dolga, je pa vsekakor zanimiva in internet ni ostal le 
zgodovina, ampak je naša realnost. Tudi med planinci.

Na srečo so med našimi člani zanesenjaki, ki so že precej zgodaj začutili priložnost, ki 
jo je v 90. letih prinesel internet. Tako je Planinski popotnik, naš vsakoletni pričevalec 
preteklega leta in znanilec prihodnjega leta, že leta 1998 pozival bralce, da naše 
društvo oz. naš takratni mladinski odsek obiščejo tudi preko novih tehnologij oz. da 
vodstvu pošljejo elektronsko pošto. Žal, tista stran ne obstaja več. Bilo bi namreč 
zanimivo primerjati dizajn, vsebino in funkcije takratne in današnje internetne strani.

Takratna stran se je razvijala v okviru zmožnosti takratnih tehnologij. Z nastankom 
portala www.sostanj.info leta 2003, katerega stvaritelj je naš Bojan, pa je tudi stran 
PD Šoštanj poletela v hribovske višave. Skoraj dobesedno. Tehnologija SQL, PHP 
je naredila po letu dni spet nov čudež interneta, saj je portal www.sostanj.info 
zasnovan tako, da se na njem zbirajo novice, objavljene na drugih podportalih, med 
katere štejemo tudi stran našega društva. Vsaka, na straneh PD Šoštanj objavljena 
novica, aktivnost in še kaj, se je avtomatsko prenesla na portal www.sostanj.info. S 
tem smo pridobili na prepoznavnosti, naše aktivnosti so dosegle večje število ljudi, 
kar je zagotovo vplivalo na večji obisk le-teh.

V Planinskem popotniku z letnico 2008 smo objavili poziv za obisk naših spletnih strani, 
z možnostjo samostojnega oblikovanja vsebine, v smislu foruma na temo društva 
in fotografij z naših aktivnosti. Dodatno pa smo predstavili strani naših prijateljskih 
in sorodnih društev ter zvez, kjer lahko naši člani pridobijo ustrezne informacije.

Tale članek pišem med potovanjem po Tajski, kjer si hotele, hostle in guesthouse 
rezervirava ter plačava kar po spletu. Ideja da idejo, pravi nek rek. Mogoče bo 
razvoj naše spletne strani v prihodnosti šel v smer rezervacije in plačila planinskih 
izletov kar po spletu. Kdo ve ... Obiščite www.pd-sostanj.si in nekoč boste mogoče 
zagledali vabilo na izlet in možnost takojšnje spletne rezervacije ter plačila.

Andrej Veternik
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PLANINSKI POPOTNIK SKOZI ČAS

O zgodovini Planinskega popotnika smo obširneje pisali v letu 2011, ko smo izdali 
že dvajseto številko. Z izdajanjem društvenega glasila Planinski popotnik smo 

pričeli v letu 1995 na pobudo Bojana Rotovnika in Mateja Kortnika.

Sprva je bilo glasilo bolj domena takrat ustanovljenega Mladinskega oseka, zato 
so bili v glasilu objavljeni zgolj prispevki o delovanju in aktivnostih mladih. Vendar 
smo to kmalu prerastli in glasilo je postalo domena društva. Glasilo je v začetku izšlo 
večkrat letno, od leta 1997 pa izide enkrat letno. S svojimi objavami o delovanju 
društva, odsekov in posameznih planinskih skupin in sekcij predstavlja društveno 
glasilo bogat arhiv za posamezno leto. Ob obeležitvi 100-letnice društva je dvakrat 
izšlo tudi mini glasilo, ki smo ga poimenovali “Planinček”. V letu 2003 je Planinski 
popotnik pridobil tudi številko ISSN. ISSN (International Standard Serial Number) je 
standardizirana mednarodna oznaka, ki omogoča identifikacijo katere koli serijske 
publikacije, ne glede na to, v katerem delu sveta izhaja. ISSN je oznaka – koda, ki 
enkratno in neponovljivo identificira serijsko publikacijo z individualno kombinacijo 
številk. Glasilo je bilo sprva printano in fotokopirano v črno-beli izvedbi, v letu 2000 
smo ga prvič tiskali, in sicer v črno-beli izvedbi, od leta 2008 pa je Planinski popotnik 
v celoti natisnjen barvno. Tudi število izvodov je bilo v začetku manjše, zadnja leta 
pa se je ustalilo nekje med 350 in 450. Brezplačno ga prejmejo vsi člani društva 
(kjer je več članov iz iste družine, prejmejo skupaj en izvod), donatorji in sponzorji, 
okoliške knjižnice, šole, sosednja planinska društva itd.

ŠT. MESEC IN LETO 
IZDAJE

ŠTEVILO 
STRANI IZVEDBA UREDNIK(I)

ŠTEVILO 
IZDANIH 

IZVODOV

1. marec 1995 10 črno-bela, printano/
fotokopirano

Bojan Rotovnik,
Matej Kortnik 150

2. maj 1995 16 črno-bela, printano/
fotokopirano Bojan Rotovnik

3. avgust 1995 16 črno-bela, printano/
fotokopirano Bojan Rotovnik 99

4. december 
1995 16 črno-bela, printano/

fotokopirano Bojan Rotovnik

5. april 1996 12 črno-bela, printano/
fotokopirano Bojan Rotovnik 99

6. marec 1997 20 črno-bela, printano/
fotokopirano Bojan Rotovnik

7. marec 1998 28 črno-bela, printano/
fotokopirano Bojan Rotovnik

8. marec 1999 24 črno-bela, printano/
fotokopirano Bojan Rotovnik

9. februar 2000 38 črno-bela/tiskano Andreja Konovšek,
Bojan Rotovnik 350

10. februar 2001 42 črno-bela/tiskano Andreja Konovšek,
Bojan Rotovnik 370

11. februar 2002 54 črno-bela/tiskano Andreja Konovšek,
Bojan Rotovnik 430



32 ...skupaj od leta 1904

številka 23, letnik XX
 

12. februar 2003 46
dvobarvni tisk v 

notranjosti, platnice 
barvne

Andreja Konovšek,
Bojan Rotovnik 400

13. januar 2004 100
dvobarvni tisk v 

notranjosti, platnice 
barvne

Andreja Konovšek,
Bojan Rotovnik 500

14. januar 2005 68 notranjost črno-beli 
tisk, platnice barvne

Andreja Konovšek,
Bojan Rotovnik 400

15. januar 2006 54 notranjost črno-beli 
tisk, platnice barvne

Andreja Konovšek,
Bojan Rotovnik 400

16. januar 2007 54 notranjost črno-beli 
tisk, platnice barvne

Andreja Konovšek,
Bojan Rotovnik 400

17. februar 2008 54 barvna v celoti Andreja Konovšek,
Bojan Rotovnik 408

18. marec 2009 52 barvna v celoti Andreja Konovšek,Jalen
Bojan Rotovnik 400

19. marec 2010 40 barvna v celoti Andreja Konovšek,Jalen
Bojan Rotovnik 450

20. februar 2011 48 barvna v celoti Andreja Konovšek Jalen 350
21. marec 2012 40 barvna v celoti Andreja Konovšek Jalen 350
22. februar 2013 48 barvna v celoti Andreja Konovšek Jalen 350

Andreja Konovšek Jalen

Foto: Primož Grudnik
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AKTIVNOSTI MARKACIJSKEGA ODSEKA 
V PRETEKLIH 20 LETIH

S lovenski planinci – markacisti, združeni v naši krovni organizaciji PZS, vzdržujemo 
9.000 km planinskih poti. Od tega markacisti v PD Šoštanj približno 100 km.

V brošuri PD Šoštanj, izdani ob 90-letnici, je takratni načelnik markacijskega odseka 
Vinko Pejovnik lepo opisal sedem planinskih poti, ki jih je do takrat vzdrževal društveni 
markacijski odsek. Danes v omenjenem odseku vzdržujemo deset planinskih poti:
1. Šoštanj–gora Oljka 
2. Šoštanj–Smrekovec
3. Mostnar–Šmihel
4. Grebenšek– Doma na Slemenu
5. Zavodnje–Doma na Slemenu
6. Šoštanj–Topolšica–Dom na Slemenu
7. Šoštanj–Forhtenek
8. E-6-Planinski dom na Slemenu do kmetije Presečnik v Lepi Njivi
9. Trška pot okoli Šoštanja
10. Ravenska pot

V društvu se dogovarjamo o možnosti ponovne obnove dela poti XIV. divizije, ki 
poteka na območju PD Šoštanj. Sklenjen pa je tudi dogovor s KS Šoštanj o registraciji 
in obnovi poti na Pusti grad.

Skozi vsa pretekla leta smo se v markacijskem odseku bolj ali manj trudili izpolnjevati 
vse delovne obveznosti in reševati probleme, ki so se iz različnih razlogov pojavljali 
na naših poteh. Vsak načelnik markacijskega odseka se je trudil po svojih najboljših 
močeh in v svojem mandatu s sodelavci zapustil prispevek pri vzdrževanju vseh 
naštetih planinskih poti.

Z dokaj skromnim številom članov markacijskega odseka smo vseeno dosegli 
pomembne delovne cilje. Lahko omenimo samo v letu 2009 realizirani projekt 
postavitve 114 smernih tabel, za katerega smo morali izdelati pisno dokumentacijo. 
Na osnovi te smo pridobili sredstva iz evropskega sklada Leader in tudi od drugih 
lokalnih donatorjev. Omenjene table so izdelane po standardih, ki jih predpisuje 
komisija za poti pri PZS in postajajo stalnica na vseh planinskih poteh po Sloveniji. 
Kasneje smo ob finančni pomoči PZS nabavili in postavili še okoli petnajst tabel.

Na vseh zgoraj naštetih planinskih poteh se markacisti srečujemo z naravnimi ovirami, 
kot so potoki, hudourniške grape, velike strmine itd.

Poleg rednega vzdrževanja planinskih poti, torej obnavljanja markacij, čiščenja 
grmovja itd. so v prejšnjih obdobjih naši predhodniki zgradili številne brvi in stopnišča, 
ki jih zob časa nenehno načenja in uničuje. Tako smo markacisti v prejšnjih letih 
zgradili novo brv na planinski poti Mostnar–Šmihel nad Mozirjem, preko potoka 
Šunc v Lepi Njivi. Prav tako smo zgradili novo brv preko melioracijskega jarka pod 
kmetijo Poštajner na Trški poti.

Zelo velik zalogaj v preteklem letu je bila izgradnja 11 metrov dolge brvi preko potoka 
Kramarca pri domačiji Požgane v Belih Vodah. Prav tako v dogovoru s KS Šoštanj 



34 ...skupaj od leta 1904

številka 23, letnik XX
 

smo zadnjih nekaj let za skromno plačilo čistili in urejali okolico Pustega gradu.

V zadnjih dveh letih smo rešili tudi problem maloštevilnega članstva v odseku 
tako, da smo izšolali deset novih markacistov. V ta namen je bilo na pobudo PD 
Šoštanj in v organizaciji PZS v jeseni 2012 na Mozirski koči izvedeno usposabljanje 
za markaciste. Trenutno šteje odsek štirinajst članov. V preteklih tridesetih letih so 
markacijski odsek vodili naslednji načelniki: Karel Vrabič, Ivan Fece, Vinko Pejovnik 
,Vlado Stropnik. Ostali člani in vse podrobnosti o delu markacistov v preteklih letih 
so opisane v vsakoletnih poročilih odseka, ki so objavljena v društvenem glasilu 
Planinskem popotniku.

Vlado Stropnik

Računovodski servis 
KONTOR d.o.o., Velenje 
03 8976750

CVETLIČARNA NAHTIGAL
Nahtigal Obšteter Marjeta, s.p.
Trg bratov Mravljak 1
3325 Šoštanj
Telefon: (03) 588 29 28

Delovni čas:
Ponedeljek-Petek 8.00-16-00
Sobota 8.00-12.00
Nedelja ZAPRTO

Prodaja planinskih zemljevidov 
in vodnikov.

Nudimo sveže cvetje, lončnice, 
spominke in aranžiranje.

Podpornik PD Šoštanj



www.pd-sostanj.si 35

Planinski popotnik 
 

PLANINSKA SEKCIJA 
GABERKE

V domu krajanov v Gaberkah smo 
dne 3. 4. 1982 ustanovili Planinsko 

sekcijo Gaberke. Pobudniki so bili Jure 
Apšner, Zdravko Čas, Stanko Podjaveršek 
in Marjan Skaza.

Od ustanovitve naprej so bili njeni 
predsedniki Jure Apšner, Pavel Župevc, 
Stanko Podjaveršek, Zvone Kaš, Drago 
Rezman in Tomaž Plaznik. Vsak je po svoje 
zaznamoval delovanje sekcije. Jure, Marjan 
in Drago so opravili izpit za planinskega 
vodnika. Tako smo imeli veliko izletov 
na bližnje hribe, predvsem Uršljo goro 
in Smrekovec, ter izlete v visokogorja. 
Največkrat nas je pot zanesla v Kamniške 
Alpe. Drago Rezman je poskrbel, da se 
je prehodila Slovenska planinska pot. 

Po približno 15-ih letih je delovanje sekcije 
zamrlo, ni pa zamrla ljubezen do gora, 
saj smo gore obiskovali bolj individualno 
oz. ne pod okriljem gaberške sekcije, 
ampak smo se izletov udeleževali preko 
Planinskega društva Šoštanj ali Velenje. 

Že nekaj let smo se ljubitelji planin 
pogovarjali o ponovni oživitvi sekcije, 
kar se je tudi zgodilo in Plaznik Tomaž, 
Rezman Drago, Kaš Zvone, Koželjnik Zvone, 
Rezman Igor in Lukner Blaž smo se zbrali 
25. 2. 2003 in se dogovorili za ponovno 
oživitev sekcije. Funkcijo predsednika 
je prevzel Tomaž Plaznik. Sekcija deluje 
pod okriljem Planinskega društva Šoštanj, 
tako kot je že bilo pred leti, ko je sekcija 
še delovala aktivno. 

Dogovorili smo za plan dela sekcije, 
udeležujemo pa se tudi izletov matičnega 
društva. V sekciji imamo še nekaj opreme 
od prej, seveda pa bomo skrbeli za pravilno 
opremljenost udeležencev naših izletov. 
Imamo tudi dva registrirana vodnika, 
smo se pa tudi pripravljeni dodatno 
izobraževati.

Zvone Koželjnik

PODZEMNA 
PUSTOLOVŠČINA

v rovih premogovnika 160 m 
pod površjem na eni od najdebelejših 

znanih plasti premoga na svetu.

Muzej je odprt od 9.00 do 16.30.
OB NEDELJAH IN PONEDELJKIH JE MUZEJ ZAPRT.

Priporočljive so predhodne najave ogleda.

PRENOVLJENI 
PODZEMNI DEL

www.rlv.si/muzej
Stari jašek, Velenje

Tel.: (0)3 5870 997
e-mail: trgovina@rlv.si
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PREDSEDNIKI PD ŠOŠTANJ 

SEZNAM PRIZNANJ

PREDSEDNIK PLANINSKEGA DRUŠTVA OBDOBJE

Andrej TAMŠE 1991 - 1999

Leon ŠTRBAN 1999 - 2001

Miran HUDEJ 2001 - 2003

Bojan ROTOVNIK 2003 - 2005

Vlado STROPNIK 2005 - 2007 in 2007 - 2009

Jure DREV 2009 - 2011 in 2011 - 2013

Matej KORTNIK 2013 -

PRIIMEK, IME PRIZNANJE
1 Drev Jurij Pismena pohvala PZS
2 Drvarič Evgen Bronasti častni znak PZS
3 Drvarič Evgen Srebrni častni znak PZS
4 Drvarič Evgen Zlati častni znak PZS
5 Fece Ivan Bronasti častni znak PZS
6 Ferder Erna Bronasti častni znak PZS
7 Gostečnik Fanika Bronasti častni znak PZS
8 Hudej Miran Pismena pohvala PZS
9 Zabukovnik Jerič Brina Zahvala MK PZS
10 Zabukovnik Jerič Brina Pismena pohvala PZS
11 Kajba Ciril Pismena pohvala PZS
12 Kajba Ciril Bronasti častni znak PZS
13 Konovšek Jalen Andreja Zahvala MK PZS
14 Konovšek Jalen Andreja Bronasti častni znak PZS
15 Korošec Maksimiljan Bronasti častni znak PZS
16 Korošec Maksimiljan Srebrni častni znak PZS
17 Kortnik Matej Pismena pohvala PZS
18 Kortnik Matej Zahvala MK PZS
19 Kortnik Matej Bronasti častni znak PZS
20 Kotnik Ivan Zlati častni znak PZS
21 Kotnik Ivan Zlati znak PSJ
22 Kotnik Ivan Zlati znak SOFKJ
23 Kotnik Ivan Red zaslug za narod z zlato zvezdo
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24 Kotnik Ivan Spominsko priznanje - Čopovo
25 Likeb Štefka Bronasti častni znak PZS
26 Likeb Štefka Srebrni častni znak PZS
27 Mavsar Barbara Zahvala MK PZS
28 Mavsar Barbara Pismena pohvala PZS
29 Moškon Zinka Bronasti častni znak PZS
30 Moškon Zinka Zahvala MK PZS
31 Moškon Zinka Srebrni častni znak PZS
32 Pd Šoštanj Spominska plaketa PZS
33 Pejovnik Vinko Bronasti častni znak PZS
34 Pejovnik Vinko Srebrni častni znak PZS
35 Petek Franc Pismena pohvala PZS
36 Petek Franc Zahvala MK PZS
37 Petek Franc Bronasti častni znak PZS
38 Pečnik Herlah Martin Zahvala MK PZS
39 Pečnik Herlah Martin Pismena pohvala PZS
40 Pokleka Drago Pismena pohvala PZS
41 Pusovnik Marjan Srebrni častni znak PZS
42 Pusovnik Marjan Zlati èastni znak PZS
43 Rajšter Stane Bronasti častni znak PZS
44 Rehar Vida Zahvala MK PZS
45 Rehar Vida Pismena pohvala PZS
46 Rotovnik Bojan Pismena pohvala PZS
47 Rotovnik Bojan Zaslužni znak MK PZS
48 Rotovnik Bojan Srebrni častni znak PZS
49 Rotovnik Bojan Za izjemen prispevek k planinstvu
50 Stropnik Vlado Bronasti častni znak PZS
51 Tamše Andrej Srebrni častni znak PZS
52 Tamše Andrej Bronasti častni znak PZS
53 Tamše Andrej Srebrni častni znak PZS
54 Zabret Vinko Srebrni častni znak PZS
55 Zabret Vinko Srebrni znak PSJ
56 Štrban Leon Bronasti častni znak PZS
57 Štrban Leon Zahvala MK PZS
58 Štrban Leon Srebrni častni znak PZS
59 Šumer Branko Srebrni častni znak PZS
60 Šumer Branko Srebrni znak PSJ
61 Švarc Danica Zahvala MK PZS
62 Čebul Danilo ml. Pismena pohvala PZS
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TOKRAT LE NAŠA … ITALIJA!

Tisti, ki smo bili zraven, se še vedno dobro 
spominjamo, kako je ob koncu poletja 

na koži čutiti tople žarke mediteranskega 
sonca, kako drugače dišijo tamkajšnje 
limone, kakšnega okusa so sveže fige in 
rožiči. Marsikomu bodo v spominu ostale 
strme stene klifov in širne planjave, spet 
drugim stezice vpete nad morjem, in 
otok, ki kar kipi od zelenja in življenja.

Da, to je bila teh nekaj dni resnično le 
naša Italija. 

Torkovo jutro je bilo hladno, dan dolg. 
Zapustili smo Slovenijo, prečkali Padsko 
nižino ter v popoldanskih urah prispeli 
v mesto Teramo, biser dežele Abruco. 
Mnogi smo se kljub dolgi vožnji podali na 
potep po čudovitih italijanskih ulicah, a 
so bile naše misli vseeno že usmerjene 
k dnevu, ki je bil pred nami. Vsi smo ga 
nestrpno pričakovali, pričakovali kakšen 
bo, Grande Corno namreč. Vrh, ki s svojimi 
2914 metri nadmorske višine dominira na 
Apeninskem polotoku.

Sorentski polotok in z njim mesto Sorento 
sta nas sprejela, ko se je sonce že spustilo 
v morje, a so bile ulice kljub temu polne 
vrveža. Kdor južne Italije še ni obiskal, prav 
tu lahko spozna, kaj pomeni prometno 
mravljišče, prepleteno z motorji, avtomobili 
in pešci, ki vsepovprek poskušajo zavzeti 
že v osnovi zelo ozke ulice in ceste. Mesto 
leži na ravnici nad klifom, morje pod njim 
pa vanj skozi leta v vulkanski pesek riše 
podobe časa.  V jutranjih urah, ko so bili 
mnogi obrazi utrujeni zaradi nočnega bitja 
zvona tik ob hotelu, smo se z lokalnim 
avtobusom odpeljali na planino  Monte 
Faito ter v družbi psičkov, ki so očitno 
posvojenci prav vseh turistov tega kraja, 
osvojili vrh polotoka Monte San Michele.  
Pogled naokoli je bil vse prej kot nekaj, 
kar človek doživi mimogrede. Ognjenik 
Vezuv, Neapelj in otok Capri. Resnično, 
gledali smo prav to, kamor smo bili v 
prihodnjih dneh namenjeni.  Dan je 
bil topel in dolg, prav takšen, ki je po 
prihodu v Sorento kar klical po skoku 
v morje. Kako drugače od tistega,kar 
smo navajeni, je ležati na obali, posuti 
s temnim vulkanskim peskom.  A kot vse 
doslej je tudi takrat napočil čas, da se 
pripravimo na nova doživetja.

Bil je dež, bila je megla, a se nam je med 
zmešnjavo zgodnje jesenskih vremenskih 
pojavov kljub vsemu sramežljivo pričelo 
kazati sonce. S hojo smo pričeli na visoki 
planini, imenovani Campo Imperiatore, 
ter po nekaj urah hoda že občudovali 
dih jemajoče razglede, ki so se nam 
odpirali s pogorja Gran Sasso de Italia, 
pod katerim leži tudi najjužnejši evropski 
ledenik.  Bilo je nepozabno. V takšnih 
trenutkih človek res prične razmišljati, 
kako majhen je in kako velik je svet, ki 
ga še ni videl. Bilo je ogromno smeha, 
zgodb in varnih, ob koncu poti že utrujenih 
korakov. Čakala pa nas je še dolga 
vožnja v deželo Kampanijo, deželo pice, 
davno izgubljenih, a nikoli pozabljenih 
Pompejev, mističnega ognjenika Vezuv 
in mesta Neapelj. 
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Amalfijska obala je nacionalni park pod 
zaščito Unesca, ki slovi po strmih skalah, 
nad katerimi se bohotijo mogočni kamniti 
stolpi. Po poti bogov smo se iz kraja 
Agerola peš odpravili v Positano, najlepšo 
in najbolj razgibano vas, zgrajeno na 
pobočju med strmimi skalnimi stenami. 
O tem kraju je nekoč nekdo zapisal, da 
te preprosto zadane v srce. Da je to 
resnični kraj, ki kljub vsemu ni čisto realen, 
a to postane šele tedaj, ko ga človek 
zapusti. In v naših občutjih, bo ta misel še 
kako držala. Preko tisoč stopnic od vrha 
vasice vodi do obale in med vsemi temi 
najdemo trgovinice, butike, sadovnjake, 
restavracije, domove … Pravzaprav bi 
lahko dejali, da hiše stojijo ena nad drugo, 
in življenje tu je res lahko čarobno, a kljub 
temu najbrž tudi zelo težko. 

Iz tega nenavadnega mesteca nas 
je ladja popeljala nazaj v sorentsko 
pristanišče, od koder smo naslednje jutro 
pot nadaljevali proti otoku Capri. Njegove 
strme skale oblivajo valovi Tirenskega 
morja, z njegovih vrhov pa lahko v dalji 
opazujemo Neapeljski zaliv z nemirno 
dremajočim Vezuvom, sosednja otoka 
Ischio in Procido ter obrise Apeninov. 
Lahko bi dejali, da je otok večnega poletja 
in mladosti; tu se bohoti sredozemsko 
rastje, v zraku pa lebdi vonj po citrusih in  
rožmarinu. Po izkrcanju v Marini Grande 
množice turistov pričakajo prodajalci 
sadja, zelenjave in spominkov, taksisti 
in celo vzpenjača, s katero smo se tudi 
sami povzpeli do razgledne terase in trga 
vasice Capri. Ni si težko predstavljati, zakaj 
so si generacije rimskih cesarjev prav ta 
otok izbrale za postavitev svojih poletnih 
rezidenc ter zakaj prav tukaj še danes 
stojijo prvovrstne vile in hoteli, ki gostom 
nudijo  prav tisto, česar morda ni moč 
najti na nobenem drugem koščku sveta. 
Prek otoka vodi čudovita sprehajalna pot, 
ki nas je popeljala do naravnega skalnega 
okna, vile San Michele, postavljene na 
ostankih kamenja, ki datira še v čase 
cesarja Tiberija in danes služi kot muzej, 
mimo egipčanske sfinge iz rdečega 
kamna, ki nemo opazuje ladje pod 
seboj, vse do obale in toplega morja. 

Kljub velikemu številu turistov in neznanski 
gneči nismo hoteli zamuditi tistih nekaj 
kratkih popoldanskih uric in se je večina 
od nas vsaj za kakšen trenutek prepustila 
slanim valovom kristalno čiste vode. In 
tako kot se je s petim, predzadnjim dnem 
našega potovanja od nas poslovil otok 
Capri, se je od nas poslovil tudi mesec 
avgust. 1. septembra, zadnji dan našega 
potovanja ter hkrati dan vrnitve domov, 
pa nas je čakal še ogled tistega, ki 
ponosno dominira v Neapeljskem zalivu. 
Po strmi, zaviti cesti smo se povzpeli ob 
vznožje še vedno delujočega, a trenutno 
spečega ognjenika Vezuv ter s sprehodom 
nadaljevali do roba njegovega kraterja. 
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Pravzaprav si je težko predstavljati, da 
je prav ta ognjenik leta 79 pod seboj 
pokopal mesti Pompeje in Herkulanum, 
nazadnje pa izbruhnil leta 1944 in prav kot 
pred več kot tisoč leti tudi v 20. stoletju 
zahteval življenja. 

Počasi so podobe pričele izginjati v 
ozadju. Vezuv je postal le še v nebo 
vzpenjajoča se senca, Neapelj le še 
megleni obris tisočerih domov. Oddaljil 
se je Rim, za nami so ostale Firence, 
Bolonja in Benetke … Od tu dalje nas je 
pot vodila le še proti domu. 

Lahko bi rekla, da je Italija nebrušen 
diamant, ki leži pravzaprav pred našimi 
nogami. In vredno ga je prepotovati, 
spoznati … Kljub temu da vase nikoli ne 
moremo zakleniti vseh lepih spominov 
in da tudi fotografije s časom obledijo, 
moramo verjeti, da bodo tisti drobni, 
majhni, spontani trenutki za vedno ostali 
del našega srca. 

Do prihodnjega tabora vam želim 
predvsem mirnih, srečnih dni ter varen 
korak na vseh poteh!

  Franja Vačovnik
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DRUŽINSKI TABOR SEKCIJE ZLATOROG 2013

Lansko leto smo imeli kar nekaj idej, 
kam bi lahko šli na planinski tabor. 

Prvič smo se odločili za Gorenjsko in 
izbrali kočo na Uskovnici (1154 m).

Foto: Saša Vučina

Ta stoji na spodnjem delu prostrane 
planine Uskovnice, ki je jugovzhodni del 
planote Pokljuka nad Gornjo Bohinjsko 
dolino in dolino Voje. Lepota vrhov 
nas je takoj očarala, pogled na bližnje 
vršace je bil izjemen. Poletnega tabora 

sekcije Zlatorog (28. 6. 2013–1. 7. 2013) 
se je udeležilo 9 družin. Vzpon na Blejsko 
kočo, ki se nahaja ob robu razgledne 
planine Lipanca, je bil naš prvi in tudi 
najzahtevnejši izziv. Od koče se odpre lep 
razgled na pokljuške gozdove ter vrhove 
(Mrežce in Lipanski vrh), ki obdajajo že 
omenjeno planino. Najbolj vztrajni so bili na 
vrhu nagrajeni z zaplato snega. Juhuhu, 
kepanje junija! Mlajši niso šli do vrha, so 
pa z zanimanjem opazovali, kako so se 
tekmovalci nenavadnega tekmovanja 
»oviratlon« plazili po blatu, preskakovali 
čudne ovire, se izogibali nevarnim 
preprekam. Popoldne so nas otroci 
navduševali z najnovejšo zimsko kolekcijo, 
ki so jo predstavili na planinski modni reviji. 
Smeha ni manjkalo ... 

Po družabnem večeru nas je jutranji razgled 
iz jedilnice kar vabil, da se povzpnemo na 
planino Konjščica, ki se nahaja med 
Viševnikom in grebenom Slemena. V 
osrednjem delu planine se nahaja nekaj 
pastirskih koč, ena je preurejena v sirarno. 
Otroci so hitreje kot mi ugotovili, da je na 

Foto: Saša Vučina
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planini zanimiv studenček, ki ponuja veliko 
možnosti vsem, ki imajo bujno domišljijo 
(beri vsem mladim planincem). Ker se 
planina nahaja v dolini, je razgled omejen 
na že prej omenjene vrhove. Že na začetku 
poti smo se lahko prepričali, da so konji 
zaščitni znak omenjene planinske poti. Pot 
so uspešno prehodili tudi najmlajši člani. 
Še sreča, da so škratje ob poti puščali 
kakšna sladka presenečenja … Popoldne 
smo združili moči in se zabavali ob igri 
Moja Slovenija. Načine, kako uporabiti 
planinsko vrv, smo spoznavali vse dni 
tabora. Svojo spretnost so otroci dokazovali 
pri plezanju pod »očkovimi mrežami«, še 
vedno pa v ušesih otrok odzvanja beseda 
»HORUK«, ki so jo z navdušenjem vzklikali 
med vlečenjem vrvi. Zadnje popoldne so 
ob pomoči zemljevida iskali zaklad, ki je 
bil skrbno zakopan. In da ne pozabimo 
omeniti hudomušnih zgodbic, ki jih je 
prebirala Urška. 

Večini pa se je verjetno najbolj vtisnil v 
spomin zadnji dan, ko smo šli do planine 

Foto: Saša Vučina

Zajamniki, ki leži na zahodnem robu 
Pokljuke. Znana je po tem, da so stanovi 
razpotegnjeni v ulico. Vsi smo se strinjali, 
da je bilo druženje prijetno, narava 
navdušujoča, zato smo poskrbeli, da smo 
zadnjo planinsko turo malce podaljšali, 
saj do lepih stvari ne gre dostopati po 
najkrajših poteh. Presenečenje na koncu je 
bilo popolno, saj nas je razgled na Julijske 
Alpe in planšarije popolnima prevzel. 

Alenka Meža 

Foto: Saša Vučina
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MLADI PLANINCI AKTIVNI V VRTCU

V Vrtcu Šoštanj že vrsto let deluje planinski 
krožek, ki vsako leto privabi mlade 

pohodnike v vrste šoštanjskih planincev.

Tudi v lanskem letu smo delovali v prijetni 
skupini z 12 otroki. Naša srečanja se 
odvijajo v Enoti  Brina, kjer  izpolnjujemo 
planinski dnevnik, spoznavamo planinsko 
opremo, literaturo, se pogovarjamo ob 
fotografijah in se igramo planinske igre. 
Želeli smo se preizkusiti v plezanju na 
plezalni steni OŠ Karla Destovnika-Kajuha 
Šoštanj, pa zaradi popravila telovadnice 
ni bilo možno. S pesmijo in igro smo 
popestrili program na občnem zboru PD 
Šoštanj, sodelovanje na prireditvi Vrtca 
Šoštanj Šport špas, pa nam je preprečilo 
slabo vreme in odpoved prireditve. Na 
izlete smo se odpravili v bližnjo okolico. V 
oktobru 2012 smo se odzvali na povabilo 
Krajevne skupnosti Šoštanj in se s starši 
udeležili pohoda po delu Trške poti. Izlet 
je bil zelo dobro obiskan in na cilju, pri 
gasilskem domu, so nas pogostili z malico.  
Z markacistom Vladom smo se podali po 
delu Trške poti in spoznali njegovo delo in 
naloge. Ob zaključku šolskega leta smo 
se iz Šmartnega ob Paki odpravili proti 
Gori Oljki. Pot smo iskali po markacijah 
in si pomagali z zemljevidom, ki smo 
si ga sami narisali in pripravili. Ob tem 
smo se naučili nekaj novega, jaz pa 
sem jim, glede na to, da je to gora, ki 
jo redno obiskujem celo leto, postregla 
z nekaterimi zgodbicami. Preživeli smo 

čudovito dopoldne in si bo koncu zaželeli 
lepo poletje ter varen korak, kamor nas 
bo pot zanesla. 

V septembru smo v vrtcu začeli znova. 
Pridružilo se nam je 18 otrok. Do zdaj smo 
spoznali  planinski dnevnik, rešili nekaj 
zanimivih nalog v njemu, naučili smo se 
himno planinskega krožka  in se igrali 
nekatere planinske igre. V prihodnosti 
nas čaka plezanje na plezalni steni v 
OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, 
spoznavali bomo planinsko opremo ter 
nekaj zanimivih izletov v bližnjo in daljno 
okolico.

Res smo še majhni, a zmoremo veliko, 
ker kjer je volja, je tudi pot. 

vzg. Jožica Malus
mentorica planinske skupine Vrtca Šoštanj
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JAJCA, DEŽ IN DOBRA DRUŽBA

Besede, s katerimi bi lahko povzela 
letošnji tabor. Najbrž je zadnja izbira 

še najmanj presenetljiva. Kadar gremo 
v hribe, nas obdajajo prijetna samota 
narave, ljudje, ki so naši prijatelji, in tisti, 
ki bodo to šele postali. 

Tudi naš tabor je bil mešanica starih 
obrazov in novih prijateljev, ki se je stopila 
v nepozabno doživetje.

Pomen druge besede je prav tako 
precej očiten. Dež nas je pridno zalival 
vse dni v tednu, le zadnji dan pred 
odhodom nam je bil namenjen sončen 
dan. Vendar to ni pobilo našega duha. 
Šotori so postali zavetja za igranje, 
ustvarjanje in učenje. Suhe večere 
smo izkoristili za posedanje in petje ob 
tabornem ognju. Med šotori napete vrvi, 
polne mokrih oblek, luže, blato in nežno 
rosenje nas niso ustavili. Osvojili smo 
najvišji vrh Slovenije, na orientacijskem 
tekmovanju odkrili okolico tabornega 
prostora ter pridno poslušali predavanja 
iz planinske šole.

Še zadnja beseda, jajca. Naučili smo se, 

da jajc ni nikoli preveč in da, kadar misliš, 
da so že pečena, jih moraš peči še malo 
dlje. Imeli smo jih v izobilju. Presenečeni 
smo bili, koliko različnih jedi z jajci zna 
pričarati naša odlična kuharica. Zato naj 
ta zadnja beseda predstavlja vse drobne 
trenutke veselja, zadovoljstva, sreče, 
smeha, lepote, užitkov, povezanosti in 
razigranosti, ki smo jih doživeli. 

Zavedanje, da obstajamo, da živimo, 
da smo pomembni in hkrati neskončno 
majhni v vesoljnem svetu gora.Moj prijatelj 
Sebastjan, prav tako član letošnjega 
vodstva, je imel še kako prav, ko nam je 
ves teden govoril: »Človek mora početi 
tisto, kar ga veseli.« 

Na svidenje v hribih.

Tjaša Konovšek

In kaj se je na taboru dogajalo kljub 
slabemu vremenu?

Naši planinci so v letu 2013 skupaj s planinci 
iz planinskih društev Velenje in Rečica ob 
Savinji taborili na Dovjem med 24. in 31. 
avgustom. Prvi dan so se po prihodu v tabor 
najprej nastanili in se nato popoldne peš 
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odpravili do Planinskega muzeja v Mojstrani, 
kjer so si ogledali muzejsko zbirko. Pot so 
nadaljevali še do slapa Peričnika. Zvečer 
so ob tabornem ognju izvedli spoznavni 
večer in petje ob spremljavi kitare.

Zaradi dežja so naslednja dva dni 
prilagodili program. Prvi dan so zapolnili 
z družabnimi igrami ter igrami zaupanja, 
popoldne pa so izvedli predavanja in 
delavnice planinske šole. Obiskal jih je 
tudi član GRS. Drugi dan so se ukvarjali 
z orientacijo in nato popoldne preživeli 
ob igranju družabnih iger ter izdelovanju 
prispevkov za bilten. 

Torkovo suho vreme so izkoristili za turo 
na Jerebikovec in popoldanske športne 
aktivnosti na prostem (igre z žogo). Po 
večerji so mlajše udeležence zaposlili s 

pravljičnim večerom, starejše pa peljali 
na grozljivko (zgodba, nato nočni pohod 
z baklami).

V sredo dopoldne so vadili vozle in praktično 
predelali samovarovanje ob vrvni ograji. 
Popoldne so izvedli niz športno – zabavnih 
iger pod imenom Olimpijske igre. Vsaka ekipa 
si je izdelala svojo zastavo ter pripravila 
predstavitev. Zvečer so izvedli pripravo na 
turo, saj se je starejša skupina naslednji dan 
odpravila na dvodnevno turo na Triglav. 
Mlajša skupina med tem prvi dan osvojila 
Dovško babo, naslednji dan pa so namenili 
igram in zabavi (blatna proga preživetja, 
obmetavanje z vodnimi baloni, zaključni 
večer s kar 10 planinskimi porokami). :)

Zadnji dan so pospravili tabor, izvedli 
planinski krst in se nato odpravili domov.
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Cvetje planinsko nas vabi v gore,
na trate zelene in ozke steze.

(Kati Turk)

Kdo ve, kaj je zvabilo k planinskemu 
krožku na OŠ Karla Destovnika-Kajuha 

Šoštanj toliko mladih?

Morda druženje na planinskih pohodih? V 
preteklem letu smo se v začetku februarja 
že tradicionalno udeležili Pokljuškega 
maratona, kjer se jih je nekaj odločilo, da 
se poskusijo v teku na smučeh, večina pa 
se je odpravila na pohod na Uskovnico. 
Ker nam je vreme konec šolskega leta 
precej nagajalo, smo dvodnevni pohod 
na Peco izvedli septembra. Za nekatere 
je najlepši del takega pohoda »spanje« 
na koči. Veselili smo se tudi vsakoletnega 
srečanja mladih planincev na Šmohorju, 
a nam je spet zagodlo vreme. V jeseni se 
je ob prazniku KS Šoštanj nekaj planincev 
v spremstvu staršev udeležilo pohoda 
po Trški poti.

Nekatere planince navdušujejo planinska 
tekmovanja. Štirje učenci (Miha Slatnar, 
Jan Ostervuh, Gregor Klinc in Anastazija 
Čeh) so se januarja udeležili državnega 
tekmovanja MLADINA IN GORE, ker so 
pred tem osvojili 1. mesto na regijskem 
tekmovanju. Našo šolo so solidno zastopali. 
V novembru pa so se na regijskem 
tekmovanju isti učenci zopet uvrstili na 
državno tekmovanje, ki bo januarja. Z 
imenom Cukrčki so dobili nagrado za 
naj ime. Na regijskem tekmovanju je 
sodelovala še ena skupina, ki pa si je prvič 
nabirala izkušnje in upamo, da ne zadnjič.  
Tudi v PLANINSKI ORIENTACIJI učenci radi 
tekmujejo. V preteklem šolskem letu smo 
imeli 3 A-ekipe in 2 B-ekipi, od tega se je 
na državno tekmovanje uvrstila B-ekipa 
v sestavi: Žiga Kugonič, Jan Ostervuh, 
Aljaž Jurič in Gašper Stropnik. V jeseni pa 
je bilo le eno tekmovanje iz orientacije, 
udeležili sta se ga 2 B-ekipi in 1 A-ekipa. 

DELOVANJE STAREJŠE PLANINSKE SKUPINE 
NA OSNOVNI ŠOLI v LETU 2013

Prvi so bili predstavniki naše šole, ekipa B: 
Žiga Kugonič, Jan Ostervuh in Aljaž Jurič.
Tudi planinski tabori pritegnejo mlade 
planince, saj se jih vsako leto radi 
udeležujejo. Na zadnjem taboru je bilo 
8 naših planincev.

Verjamemo, da bo mlada generacija 
ohranila zanimanje in ljubezen do gora.

UTRINKI Z IZLETA NA PECO

S planinskim krožkom smo bili v jeseni na 
Peci. Njena nadmorska višina je 2125 m. 
Na vrhu smo se krstili. Na poti navzdol 
smo jedli borovnice.

Katja Klinc

Odpravili smo se na vrh Pece. Čeprav 
je bilo zelo vetrovno, je bil izlet zelo lep. 
V naravi pa smo se tudi veliko naučili.

Neja Rihtar

  Danica Švarc in Jožica Andrejc,
mentorici starejše planinske skupine
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DELOVANJE MLAJŠE PLANINSKE SKUPINE 
NA OSNOVNI ŠOLI v LETU 2013

V šol. l. 2012/13 smo z veliko vnemo 
in obilo dobre volje izpeljali vse štiri 

planirane izlete. Na pohodih so se nam 
pridružili starši mladih planincev, ki so 
skrbeli za prevoz do dogovorjenega 
mesta, od koder smo nato nadaljevali 
pot peš v strnjeni koloni.

V oktobru smo se odzvali vabilu PD 
Šoštanj in KS Šoštanj in odšli po Trški poti. 
Spremljalo nas je lepo, s soncem obsijano, 
jesensko vreme. Brez tarnanja smo sledili 
našemu vodniku in uspeli priti na cilj, 
kjer so nas pogostili z odlično malico in 
pijačo. Ob prijetni glasbi smo se še malce 
pogovorili, nato smo se poslovili z mislijo 
na naš naslednji pohod.

Jesen je bila izredno muhasta. Vikendi 
nam niso bili vremensko naklonjeni, zato 
smo se po daljši »pavzi« odpravili na drugi 
izlet šele proti koncu meseca januarja. Z 
avtobusnim prevozom smo se odpeljali do 
Šmartnega ob Paki. Sledila je pešpot do 
planinskega doma na vrh Gore Oljke, kjer 
smo se okrepčali. Odrasli smo potrebovali 
počitek, otroci igro. Nato pa smo jo kar 
peš ucvrli v dolino, vse do šole, kjer smo 
se prijetno utrujeni poslovili in hkrati bili
veseli, da nam je uspel podvig.

Meseca maja smo imeli tretji izlet v tem 
šol. l. Pot nas je vodila na Mrzlico. Z lastnim

prevozom smo se peljali do Podmeje in 
nadaljevali pot v koloni polni dobre volje 
in pozitivne energije do vrha, kjer smo si 
odpočili v Planinskem domu. Otroci so 
imeli zopet možnost sprostiti odvečno 
energijo. Kot da ne bi bilo za njimi uro 
in pol hoda so takoj stekli k igralom, se 
lovili…Brez posebnih težav smo se vrnili 
k avtomobilom in se poslovili.

Na zadnji izlet smo šli na Peco. Avtomobile 
smo pustili na najvišjem možnem parkirišču in
odšli do koče, kjer nas je že pričakalo 
nekaj planincev s starši, ki so že prejšnji 
dan prišli na kočo in tam prespali. Skupaj 
smo šli na pot vse do vrha Pece, kjer, 
čeprav je bil junij, ni manjkalo snega, 
zaradi nizkih temperatur pa tudi zimska 
oblačila niso bila odveč. Za spomin smo 
naredili skupinsko fotografijo in se kaj hitro 
vrnili v dolino, k prijaznejšim temperaturam.

S tem izletom smo zaključili naše druženje 
v tem šol. l. in se poslovili z željo, da 
nadaljujemo s pohodi naslednjo jesen.
Opažam, da je otrok, ki imajo željo obiskovati 
hribe, iz leta v leto več, kar me nadvse 
veseli. Ob kvalitetnem vodenju našega 
vodnika g. Mateja Kortnika verjamem, da 
se bomo še naprej družili, osvajali hribe 
in naredili nekaj dobrega zase.

Mateja Čokelc, mentorica
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OPISI IZLETOV PD ŠOŠTANJ
ROGLA – OSANKARICA, 
11. januar
Vodniki: Matej Kortnik, Bojan Rotovnik, 
Igor Rezman.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 4-5 ur.
Oprema: planinski čevlji, pohodne palice, 
gamaše.

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. K 
pohodu spada tudi družabno srečanje 
v športni dvorani Zreče, celodnevno 
organizacijo pa prevzema Planinsko 
društvo Zreče.

GORA OLJKA (733 m) 
Zdravju naproti, 18. januar
Vodnika: Jure Drev, Miran Hudej.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 4 ure.

Tudi letos se bomo udeležili tradicionalnega 
pohoda Zdravju naproti na Goro Oljko ter 
tako kot vsako leto tudi tokrat poskusili vrh 
osvojiti po drugi poti in spoznati kakšen 
nov kotiček ali pot v naši bližini.

Pohod bomo pričeli na Avtobusni postaji 
Šoštanj ter po markirani poti ob jezeru 
nadaljevali proti Lokovici in nato proti 
Velikemu Vrhu, Vedetu in nato še v 
zadnji vzpon mimo Rogelška na vrh Gore 
Oljke (2 h). Na vrhu vsak pohodnik od 
organizatorjev (PD POLZELA) prejme trdo 
kuhano jajce v počastitev praznika sv. 
Neže,  jubilejni pohodniki pa prejmejo 
tudi priznanja. 

Vračamo se po isti poti. Planinski dom 
je odprt, možno je dobiti toplo hrano in 
pijačo. Kljub temu imejte s sabo toplo 
pijačo in kakšen prigrizek po lastnih 
potrebah.

POKLJUKA–DEBELA PEČ 
(2014 m), 2. februar
skupna turno smučarska in zimska 
planinska tura
Vodniki:
• turno smučanje: Bojan Rotovnik in 

Andrej Veternik
• zimska planinska tura: Jure Drev in 

Primož Grudnik
Zahtevnost poti: lahek turni smuk in lahka 
zimska tura (5-8 ur, odvisno od snežnih 
razmer)

V začetku meseca februarja bo PD Šoštanj 
izvedlo zimsko turo na Pokljuko, in sicer 
tako, da bosta na isti dan potekala tako 
turna smuka kot tudi zimski planinski izlet. 
Namen ture je, da se povzpnemo na 
najvzhodnejši dvatisočak Julijskih Alp, 
2014 m visoki vrh imenovan Debela peč. 

V primeru dovolj velikega števila prijavljenih 
udeležencev bo društvo organiziralo skupni 
prevoz, v nasprotnem primeru pa se bomo 
na pot podali z osebnimi avtomobili, v 
obeh primerih zgodaj zjutraj izpred AP 
Šoštanj. Z enim krajšim postankom se 
bomo pripeljali na Pokljuko, kjer pa bo 
začetna točka ture odvisna od trenutnih 
snežnih razmer. Na začetku ture se bomo 
razdelili v dve skupini (turni smučarji in 
pohodniki) ter se nato napotili do stalno 
odprte Blejske koče na Lipanci 1630 m, 
kjer bo daljši odmor. Nato se bomo preko 
planine Brdo podali proti vrhu Debele 
peči, ki tehnično ni zahteven, je pa v 
primeru poledenelega snega velika 
možnost zdrsa. Povratek bo potekal 
po smeri vzpona, nazaj v Šoštanj bomo 
predvidoma prispeli v večernih urah. V 
primeru velike nevarnosti snežnih plazov 
ali neugodnega vremena bomo potek 
ture prilagodili razmeram ali odpovedali.  

Za vse udeležence je obvezna zimska 
planinska oprema vključno z lavinsko 
žolno ter cepinom, za turne smučarje 
pa tudi srenači. 
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KISLICA (994 m)–ŠPIČASTI 
VRH (1128 m), 23. februar
Vodnika: Vlado Stropnik, Igor Rezman.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 6 ur.

Vrhova Špičasti vrh in Kislica si delita isti 
greben, planinci pa ga imenujemo kar 
Kislica. Z njeno bližnjo sosedo Stenico ju 
prištevamo v tako imenovano območje 
Vitanjskih Karavank, širše pa ju uvrščamo 
med hribovje Karavanškega repa, ki se 
rasteza vse od Paškega Kozjaka preko 
Konjiške gore, Boča pa do Donačke in 
na koncu Macelja na Hrvaškem. Med 
opisanima vrhovoma, torej Kislico in 
Stenico, se nahaja široko travnato sedlo, 
imenovano po istoimenski grajski ostalini 
Lindek. Omenjeno sedlo je znano predvsem 
iz časov NOB, ko se je tod pomikala in 
bitke bila IVX. divizija. 

Izhodišče našega planinskega izleta bo 
v dolini Belega potoka pri Frankolovem. 
Pot nas bo vodila po soteski prej 
omenjenega potoka mimo Lindeškega 
slapu in malo višje tudi ostalin Lindeškega 
gradu. V nadaljevanju se bomo povzpeli 
na greben Špičastega vrha in Kislice 
(greben je zelo razgleden in atraktiven) 
in sestopali preko Strnadovega travnika 
proti Socki, kjer nas bo nekje v dolini 
počakal avtobus. Opisani izlet je zelo 
primeren za čas, ko se zima poslavlja, 
zato ste iskreno vabljeni.

E6  MORAVČE–JANČE 
(792 m), 16. marec
Vodniki: Jure Drev, Igor Rezman, Filip 
Vrabič.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 5–6 ur.

Tokratni odsek poti E6 bomo pričeli v 
Moravčah.  Iz Moravške doline se bomo 
najprej skozi okoliške vasi povzpeli na 
greben, ki Moravško dolino  deli od Savske, 
mimo kmetije odprtih vrat Pri Mežnarju 
ter do vrha s cerkvijo sv. Miklavža. S tega 

razglednega vrha se nato spustimo  v vas 
Senožeti na levem bregu Save. Tu čez 
most prečkamo reko in se nato iz vasi 
Jevnica pričnemo vzpenjati iz Savske 
doline na 792 m visoke Janče, kjer je 
planinski dom, priljubljena izletniška točka 
ter tudi naš cilj.

KANJON REKE REKE, 14. april
Vodnika: Vlado Stropnik, Metka Nahtigal.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 6 ur.

Vremščica je greben, ki se med 
Postojnskim poljem in dolino Reke razteza 
od Divače do Pivke. Na njen najvišji 
vrh (Velika Vremščica, Vrbanov vrh ali 
Gora sv. Urbana) se bomo povzpeli iz 
Gornje Košane po ne preveč strmi poti, 
obdani z borovci in kraškimi travniki (1 
ura 15 min). 

Ob lepem vremenu bomo deležni zelo 
lepih razgledov, ki segajo od Nanosa na 
severu do Slavnika in Snežnika na jugu. 
Proti jugu bo potekal tudi naš sestop, 
sprva po strmih kraških travnikih, nato 
pa večinoma po gozdu do vasice Famlje 
(2 h), kjer bomo nato vstopili v kanjon 
reke Reke. 

Reka je največja slovenska reka ponikalnica. 
Izvira pod južnimi pobočji Snežnika na 
Hrvaškem kot potok, imenovan Velika 
voda. Nato teče skozi Ilirsko Bistrico, 
Topolc, Prem, Škoflje in Famlje do slikovite 
soteske, skozi katero se bomo sprehodili 
malo gor in malo dol mimo razvalin 
gradu Školj vse do Škocjana in slikovitih 
Škocjanskih jam (2 h). 

Škocjanske jame so vse od leta 1986 
vpisane na seznam UNESCO-ve svetovne 
dediščine, reka Reka pa v njih ponikne v 
33 km dolg podzemni tok, na površje pa 
pride kot izvir reke Timave v Italiji. Delček 
podzemnega toka bomo uzrli tudi mi ob 
ogledu sistema jam, ki traja približno 2 uri. 

Po ogledu bomo zaključili naš pohod in 
se polni vtisov s kraškega sveta napotili 
proti domu.
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BLOŠKA PLANOTA, 1. maj
Vodnika: Vlado Stropnik, Evgen Drvarič.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 6 ur.

Bloke so obsežna skledasta planota na 
nadmorski višini med 700 in 800 m. Planota je 
skupaj z Rakitniško grudo omejena z dvema 
izrazitejšima dinarskima prelomnicama. 
Po Meliku so Bloke ostanek pliocenskega 
ravnika sredi pomlajenega reliefa. Slabo 
propustni kraški apnenec ter triasni dolomiti 
(na severu planote) so pogojili normalen, 
površinski tok voda Bloščica in Blatnica, 
ob katerih so mokrotna travišča in nizka 
barja. V bližini naselja Volčje je umetno 
zajezeno Bloško jezero. Vode z Blok 
podzemno odtekajo v Cerkniško jezero. 
Številni griči in nižji hrbti razdelijo planoto 
na dolini Bloščice in Ločice (Farovščice), 
ki se združita v Bloško – Farovško polje. Na 
planoti je 45 naselij, ki upravno sodijo pod 
okrilje Občine Bloke. Bloke so znane kot 
zibelka slovenskega smučanja, vsakoletno 
je organizirana prireditev smučarskih tekov.

Na zgoraj opisani planoti so urejene 
številne tematske poti, med drugimi tudi 
planinske. Šoštanjski planinci se bomo 
na letošnjem prvomajskem izletu podali 
po Krpanovi krožni poti, ki nas bo vodila 
po omenjeni planoti. Na približno 5 do 6 
ur dolgem pohodu bomo videli številne 
naravne in druge zanimivosti tega področja. 
V upanju na lepo pomladansko vreme 
vas vabimo na zanimiv in poučen izlet.

SORIŠKA PLANINA–VRH BAČE 
(1273 m)–KOBLA (1498 m)–PLAN-
INA ZA ČRNO GORO, 11. maj
Vodnika: Tina Jemec, Janez Kugonič.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: cca. 5 ur.

Tokrat smo si za spomladansko pohajkovanje 
po Bohinjskih gorah izbrali greben nad 
Bohinjsko Bistrico. Pot bomo začeli pri 
Litostrojski koči na Soriški planini (1300 m), 
od koder nas bo pot najprej peljala po 

smučišču Soriška planina na vrh Lajnar 
(1549 m), nato po stari italijanski karavli 
na vrh Slatnika (1609 m), od koder bo 
sledil spust do sedla Vrh Bače (1273 m). 
Naprej se bomo podali čez pobočje 
Šance do neizrazitega vrha Koble (1498 
m). Na poti do Planine za črno goro bomo 
prečili tudi smučišče Kobla. S Planine za 
črno goro nas čaka samo še sestop na 
bohinjsko stran, in sicer do vasi Ravne 
nad Bohinjsko Bistrico.  Opisana pot je 
zelo lepa in primerna za vsakogar, zato 
lepo vabljeni, da se nam pridružite in 
se skupaj s Planinskim društvom Šoštanj 
podate na še eno lepo turo v Bohinjske 
gore. 

KROFIČKA (2082m)–STRE-
LOVEC, 25. maj
Vodnika: Primož Grudnik, Andrej Veternik.
Zahtevnost poti: brezpotje.
Čas hoje: 10 ur.

Šoštanjski planinci se bomo v poznem 
pomladanskem času odpravili po zahtevnem 
brezpotju na Krofičko. Iz Logarske doline 
se bomo podali proti Klemenči jami, od 
koder se bomo usmerili proti Ojstrici in se 
vse do Škrbine držali Kopinškove poti. Pod 
Škrbino se usmerimo proti severu, proti 
Krofički, kjer po nekaj jeklenicah prispemo 
do zadnjega travnika, ki nas pripelje do vrha 
Krofičke. Z vrha se bomo po grebenski poti 
podali prek Travnika in pastirskega stana 
na Utah, od koder bomo pot nadaljevali 
proti Strelovcu do Icmanikove planine, 
kjer nas bo čakal prevoz.

BEGUNJŠČICA (2088 m), 
8. junij
Vodniki: Andrej Veternik, Primož Grudnik, 
Igor Rezman.
Zahtevnost poti: lahka do zahtevna pot.
Čas hoje: 7 ur.

Iz Ljubelja se bomo najprej preko smučišča 
povzpeli do koče na Zelenici. Od doma 
bomo nadaljevali v smeri Roblekovega 
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doma. Pot se bo začela strmeje vzpenjati in 
nam bo ponudila lepe razlede na okoliške 
vrhove. Prečili bomo melišče Smokuškega 
plazu in se nato povzpeli na glavni greben 
Begunjščice. Ob občudovanju južnih 
pobočij Begunjščice in Gorenjske bomo 
po travnatnem pobočju prispeli na vrh. 
Z vrha se bomo po isti poti spustili do 
razpotja in nato nadaljevali s spustom 
do Roblekovega doma. S spustom bomo, 
na trenutke z lepimi razledi, nadaljevali 
vse do Tomčeve koče na Poljški planini 
in do Doma v Dragi, kjer se bo naša tura 
zaključila.

DAN SLOVENSKIH PLANIN-
SKIH DOŽIVETIJ 2014, 14. junij
Vodnika: Bojan Rotovnik, Evgen Drvarič.

Šoštanjski planinci se bomo udeležili 
tradicionalnega srečanja slovenskih 
planincev oz. Dneva slovenskih planinskih 
doživetij, kot je zadnja leta naziv te 
prireditve. V letu 2014 bo prireditev 
potekala v Bohinju, kjer bo zagotovo 
vsak ljubitelj gora našel nekaj zase, saj 
bo v dopoldanskem času na voljo veliko 
različnih aktivnosti: organizirani pohodi 
različnih težavnosti, plezanje na naravnih 
in umetnih stenah, turno kolesarjenje, 
planinski orientacijski pohod, družabne 
aktivnosti za otroke in mladino ... Na 
osrednjem prireditvenem prostoru se 
bodo predstavile različne organizacije, 
predstavljene pa bodo tudi različne 
planinske aktivnosti. Po krajši osrednji 
slovesnosti in druženju s planinci iz celotne 
Slovenije se bomo v popoldanskih urah 
odpravili proti Šoštanju.

RAVENSKA POT (710 m),  25. junij
Vodniki: Jure Grudnik, Tjaša Konovšek, 
Tjaša Ostervuh.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 5 ur.

Ravenska pot je lahka registrirana 
planinska pot na območju Raven pri 
Šoštanju. Je ena izmed dveh obhodnic, 

za kateri skrbi PD Šoštanj. Planinsko pot 
so na pobudo domačinov – planincev 
leta 2004 tudi uradno odprli. Krožna pot 
večinoma poteka po kolovozih in gozdnih 
stezah okoli vasi Ravne. Najvišji vrh je s 710 
metri nadmorske višine Vrholanov vrh, s 
katerega se odkriva čudoviti pogled na 
celotno Šaleško dolino. Že tradicionalno 
PD Šoštanj v sodelovanju s ŠD Ravne vsako 
leto organizira pohod po tej 16 km dolgi 
poti. Nekje na dobri polovici prehojene 
poti je organizirano tudi družabno srečanje 
pri kmetiji Abidnikovih.

DRUŽINSKI PLANINSKI TABOR, 
3.–6. julij
Kontaktna oseba: Brina Zabukovnik Jerič

Vabljeni na že 8. tradicionalni družinski 
planinski tabor, ki bo med 3. in 6. julijem 
2014 v planinski koči v sredogorju (natančna 
lokacija bo sporočena naknadno). Vsak 
dan bodo organizirane različne aktivnosti 
za družine z otroki. Na krajših planinskih 
izletih bomo spoznavali planinsko šolo 
ter izvajali različne družabne igre in 
delavnice, ki bodo zanimive tako za otroke 
kot za starše. Obvezna oprema: osnovna 
planinska in športna oprema, športni 
rekviziti, glasbila, pesmarica, planinska 
izkaznica s plačano članarino ter veliko 
dobre volje. Cena bo določena naknadno 
in bo vključevala namestitev v planinski 
koči, polni penzion ter organizacijo in 
vodenje tabora. Prijave: do 15. junija 
2014 na el. naslov brinazj@gmail.com 
ali na 041 432-368.

»GREMO SKUPAJ VARNO V 
GORE«, 12. julij
Vodniki:  Jure Drev, Miran Hudej, Igor 
Rezman in vodniki sodelujočih društev.
Zahtevnost poti: ture različnih  težavnostnih 
stopenj.

Na pobudo vodnikov šaleških društev se 
bomo letos podali na vrhove Dleskovške 
planote in njena brezpotja. Kot vsa leta 
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do zdaj, odkar poteka akcija, bomo 
izvedli ture različnih težavnostnih stopenj; 
lahko, zahtevno in zelo zahtevno.  V tem 
letu bomo k sodelovanju povabili tudi 
jamarje, ki se bodo skupaj z udeleženci 
akcije, ki bodo to želeli, spustili v eno od 
brezen, ki jih na Dleskovški planoti ne 
primanjkuje, in si skupaj s njimi ogledali 
podzemni svet. Prev tako bomo v večjem 
številu k sodelovanju v akciji povabili 
otroke ter na koncu še izvedli skupni 
zaključek akcije.

ZUGSPITZE (2962 m), 
19. in 20. julij
Vodniki: Jure Drev, Primož Grudnik, Metka 
Nahtigal, Vlado Stropnik.
Zahtevnost poti: zahtevna pot.
Čas hoje: 6 ur + 10 ur.

Najvišje gore so od nekdaj vzbujale 
naše skomine. Gora Zug Spitze je prav 
gotovo ena izmed takih. Z avstrijske 
strani ta mogočna gora sama po sebi 
ni nič posebnega. Čisto drugačna pa je 
podoba na drugi strani, na Bavarskem v 
Garmisch Partenkirchnu. Zug Spitze je s 
svojimi 2962 metri najvišja nemška gora.
Gora leži v Bavarski Alpah, pogorju 
Wetterstein, v okrožju Graun na Bavarski 
strani in v bližini kraja Ehrwald na Tirolskem 
na avstrijski strani. Kjer koli jo vidimo, nas 
prevzame s svojo podobo, ko se kot stolp 
dviga nad bistveno nižjo okolico. 

Nekaj deset metrov pod vrhom pa stoji 
planinska koča Mūenchner Haus, ki 
planincem pride še kako prav. Na vrhu, 
od koder je pogled navdušujoč, stoji 
križ. Na južni stran se razprostirajo širna 
smučišča, ki so aktivna v pozno pomlad, 
na severni strani pa je vrsta ledeniških 
jezer, ki pritegnejo našo pozornost s svojo 
neverjetno modro, turkizno barvo. 

Gora je dostopna prav vsem obiskovalcem, 
saj z vsake strani na vrh gore pelje po ena 
gondolska žičnica; za običajne planince 
pa na vrh vodita po dve osnovni poti z 
vsake strani. 

Mi se bomo na vrh podali z avstrijske 
strani.  Sestopili bomo skupaj po nemški 
strani in si ogledali jezero Eibsee ter 
smučarsko turistični kraj, imenovan 
Garmisch-Partenkirchen. 

KRIŠKI PODI, 9. in 10. avgust

Vodniki: Primož Grudnik, Andrej Veternik, 
Janez Kugonič, Tjaša Ostervuh.
Zahtevnost poti: zelo zahtevna ter lahka 
do zahtevna pot.
Čas hoje: 10 in 8 ur.

V poletnih dneh se bomo šoštanjski 
planinci podali v vzhodni del Julijskih Alp, 
in sicer na širše območje Kriških podov. 
Tura bo organizirana v dveh težavnostnih 
kategorijah. Obe skupini bosta turo 
pričeli v dolini Vrata pri Aljaževem domu. 
Pohodniki, ki se bodo odločili za lažjo pot, 
bodo pričeli hoditi v smeri proti Luknji, 
od tam pa proti Bovškemu Gamsovcu 
in do Pogačnikovega doma. Pohodniki, 
ki se bodo odločili za zahtevnejšo pot, 
se bodo prav tako podali v smeri proti 
Luknji in se nato usmerili proti Stenarju. Pri 
sestopu s Stenarja bomo osvojili še Križ in 
sestopili proti Pogačnikovem domu, kjer 
bosta obe skupini prenočili. Naslednje 
jutro se bosta obe skupini podali proti 
sedlu Planja, od koder bo skupina, kjer 
bodo pohodniki za lažjo pot, osvojila vrh 
Planje. Skupina težje težavnosti pa se bo 
podala proti Prisanku čez Zadnje okno. 
Obe skupini bosta sestopili proti Vršiču, 
kjer nas bo čakal avtobus.

PLANINSKI TABOR ZA ODRA-
SLE – TATRE, 23.–30. avgust
Ob koncu poletja bo Planinsko društvo 
Šoštanj tokrat že desetič zapovrstjo 
organiziralo tabor odraslih planincev. 
To leto se bomo podali bolj severno ter 
spoznavali lepote tihih gozdov in širokih 
planjav gorovja Tatre. Potovanje bo 
predvidoma trajalo teden dni, o vseh 
podrobnostih, podatkih in prijavah pa 
boste pravočasno obveščeni preko 
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elektronske pošte in uradne spletne 
strani društva.

ŠOŠTANJ–FORHTENEK, 7. 
september
Vodniki: vodniški odsek.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 5 ur.

Vodniški odsek PD Šoštanj bo v mesecu 
septembru organiziral pohod po eni 
izmed poti, za katero skrbi naše društvo. 
Podali se bomo po poti od Šoštanja 
preko Goric, Vrhov in Pristave vse do 
razvalin gradu Forhtenek. Ta pot velja 
za eno izmed najstarejših planinskih poti 
v Šaleški dolini. Celotna pot poteka po 
nekakšnem grebenu, s katerega je lep 
pogled na Šaleško dolino in okoliške 
hribe. Ob vrnitvi s poti bomo organizirali 
piknik za vse udeležence pohoda. Ta 
pohod in piknik bo organiziran v sklopu 
prireditev ob 110-letnici delovanja PD 
Šoštanj.
 

GROSSE ROSENNOCK - PREDI-
GERSTUHL, Narodni park Nock-
berge (AUT), 13. september
Vodnici: Andreja Konovšek Jalen, Martina 
Pečnik Herlah.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 7–8 ur.

Nacionalni park Nockberge leži na 
jugu Avstrije, v zvezni deželi Koroška 
in se razprostira od doline Liesertal do 
Radenc (Radenthein) na zahodu, od 
Bad Kleinkirchheima do Patergassna 
na jugu, od Patergassna preko Ebene 
Reichenau do pobočja Turracherhöhe 
ter ob državni meji vse do Innerkremsa 
na severu. Mejo parka tvori praviloma 
spodnja meja gozdov (zunanja cona), 
naselja pa ležijo v glavnem izven njegovih 
meja. Nacionalni park Nockberge se 
tako razprostira kar preko štirih občin: 
Bad Kleinkirchheim, Krems, Radence 
(Radenthein) in Reichenau. 

Avstrijskokoroško gorovje Nockberge 
sodi med najzanimivejše in najstarejše 
sredogorske masive v Evropi. Geomorfološko 
tvori gorovje Nockberge edinstven del 
celotnega alpskega prostora. Blago 
zaobljene gore in vrhovi (v nemškem 
jeziku jih imenujejo tudi „Nocken“) so 
popolno nasprotje ostrim gorskim vrhovom, 
ki jih gre najti denimo na zahodu (Hohe 
Tauern), na severu (Niedere Tauern) ali 
na jugu (Karavanke in Karnijske alpe). 
800 do 900 metrov nižji vrhovi gorovja 
Nockberge v primerjavi s sosednjim 
gorovjem Hohe Tauern so odraz 
geološke zgodovine tega območja. 
Regija Nockberge in zaščiteno območje 
tukajšnjim predstavnikom živalskega in 
rastlinskega sveta nudita zelo raznolik 
življenjski prostor.

Izhodišče in zaključek našega izleta 
bosta pri koči Erlacherhutte. Ker do nje 
vodi le ozka gorska cesta, bo prevoz do 
sem organiziran s kombijem/kombiji oz. 
osebnimi avtomobili (glede na število 
udeležencev). Od koče bomo naredili 
krožno turo in osvojili 2 vrhova: Grosse 
Rosennock ter Predigerstul. 

Glede na razpoložjiv čas, uhojenost 
in voljo udeležencev se bo tura lahko 
podaljšala še z osvojitvijo kakšnega vrha. 
Tura tehnično ni zahtevna, je pa zaradi 
dolžine potrebno biti kondicijsko ustrezno 
pripravljen.

SMREKOVEC, 21. september
Vodniki: Matej Kortnik, Vlado Stropnik, 
Jure Drev.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 6 ur.

Pohod na Smrekovec je sedaj že 
postal stalnica v programu praznovanj 
obrčinskega praznika in hkrati Dnevov 
rekreacije. Začetek pohoda je pri gostišču 
Grebenšek. Pohodniki se nato mimo Homca, 
Luka, Brložnika in Doma na Smrekovcu 
povzpnejo na vrh Smrekovca in se nato 
po isti poti vrnejo.
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POTI MIRU NA (TRŽAŠKEM) 
KRASU, 4. oktober
Vodnici: Andreja Konovšek Jalen, Janez 
Kugonič.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 6–7 ur.

Poti miru na (Tržaškem) Krasu so namenjene 
predvsem ohranjanju spomina na dogodke 
na soški fronti v prvi svetovni vojni, spopadu 
med Avstro-Ogrsko in Italijo, na trpljenje, 
skozi katerega so morali vojaki in domačini. 
Ponekod je ostankov, ki opozarjajo na 
to, da se je na tem območju nekoč bila 
krvava vojna, še posebno veliko, zato 
je tam urejenih več kratkih zgodovinskih 
poti. Poti obstajajo tako na slovenskem 
delu Krasa kot na Tržaškem Krasu. Tako tu 
srečamo spomenike in položaje obeh vojska. 
Zanimiva je pot po oskrbovalnih jarkih, 
sprehodimo se mimo topniških položajev, 
pokukamo v kaverne, obiščemo zapuščena 
pokopališča, si ogledamo ostanke barak, 
ob tem pa še uživamo v hoji po čudoviti 
kraški pokrajini. Poti miru nas vodijo po 
obstoječih kolovozih, stezah in nekdanjih 
vojaških cestah. Katero izmed poti in katero 
območje bomo tokrat obiskali, bo znano po 
ogledni turi. Zagotovo pa bomo na izletu 
uživali v jesenskih barvah rdečega ruja. 

TRŠKA POT, 5. oktober
Vodniki: Matej Kortnik, Vlado Stropnik, 
Jure Grudnik.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 4 ure.

Trška pot, ki obkroža mesto Šoštanj, je 
speljana, kolikor je to bilo mogoče, po mejah 
šoštanjskega pomirja (mestnega ozemlja), ki 
je že od srednjega veka predstavljal meje, 
do katerih je segala oblast samega trga, 
kasneje mesta Šoštanj. Meja je pred letom 
1848 potekala takole: od Pohrastnika je šla 
mimo Sraleta do Poštajnerja ter mimo Lepa 
in skozi gozd pod Plešejem. Od tu je prišla 
v Družmirje pri Miklavu in se nadaljevala 
proti Paki čez Tamšetov travnik. Ko je meja 
prestopila Pako, se je nadaljevala mimo 
Klancjurja, Hliša, Ostrožnika, Vrhovnika 

in Pušnika, od koder se je spustila v Penk 
in nato nazaj do Pohrastnika. Če ta opis 
primerjamo s potjo, ki jo je ubrala Trška pot, 
vidimo, da se v več kot polovici poteka 
povsem pokrivata. To (naključno?) pokrivanje 
govori samo po sebi o trdovratnosti mestnih 
mejah, ki so pri Šoštanjčanih podzavestno 
prisotne do današnjega dneva.

OTOKA CRES IN LOŠINJ, 
18.–19. oktober
Vodniki: Matej Kortnik, Vlado Stropnik, 
Metka Nahtigal.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 1. dan 6 h, 2. dan 5 h.

Večini vsem dobro poznana hrvaška 
otoka Cres in Lošinj ležita v Kvarnerskem 
zalivu in njuni najvišji vršaci so vidni tudi 
z naših vrhov. Čeprav je večina na teh 
otokih že bila, pa je malokdo osvojil 
najvišje vrhove teh otokov. In prav na te 
vas želimo popeljati na izletu. Prvi dan 
izleta bomo obiskali otok Cres, ki je po 
površini največji otok Jadrana. Otok je 
izredno zanimiv zaradi bogate rastlinske 
in živalske pestrosti, raznolike sestave tal 
in klime ter bogate zgodovine. Seveda 
pa premore tudi gorniško zanimive cilje, 
saj se najvišji vrhovi pnejo čez 600 m nad 
morjem in ponujajo lepe razglede. Obstaja 
pa tudi veliko pešpoti, ki nas približajo 
bogati naravni in kulturni dediščini otoka.
Izlet bomo, kar se hoje tiče, pričeli v 
Porozini in se potem po označenih poteh 
podali preko gozdov Tramuntane do 
starodavnega mesta Beli. Vzeli si bomo 
čas za ogled mesta in etnološke zbirke v 
prostorih nekdanje šole, ki jih je med leti 
1993 in 2013 koristil Eko centar. Ta se je 
ukvarjal z zaščito beloglavih jastrebov in 
promocijo ter razvojem ekološkega turizma 
na tem delu otoka. V času delovanja so 
postavili številne pešpoti, zanimive labirinte, 
obnovili nekatere suhozidove in podobno. 
Obiskati bo moč tudi zaliv Podbeli, ki leži 
pod mestom Beli in je zanimiv zaradi starih 
ribiških hišk. Iz Belija se bomo napotili proti 
Sv. Petru, kjer stoji zelo star in velik puhasti 
hrast, od tam pa na prelaz Križiči, od koder 
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se bomo povzpeli na vrh Sisa (639 m), ki je 
drugi najvišji vrh otoka. Najvišji vrh Cresa 
so sicer Gorice (648 m), ki so tudi  drugi 
najvišji vrh jadranskih otokov, vendar 
gorniško ni tako zanimiv kot Sis, saj makija, 
s katero je poraščen, onemogoča dostop 
in zakriva razgled. S Sisa se bomo vrnili na 
prelaz Križiči, kjer bomo končali hojo za 
ta dan. Z avtobusom se bomo odpeljali 
do namestitve. Naslednji dan se bomo 
odpravili na otok Lošinj, ki je bil svoj čas 
povezan z otokom Cresom, vendar so v 
Rimski dobi pri Osorju izkopali 11 m širok 
kanal, ki je prej en otok razdelil na dva. 
Na tem mestu stoji danes dvižni most, ki 
ga dvakrat dnevno odprejo. Naša pešpot 
se bo tokrat začela v Osorju, od koder se 
bomo povzpeli najprej do planinske koče 
sv. Gaudenta, od tam pa na Televrino 
(589 m), ki je najvišji vrh Osorščice. Po 
grebenu  bomo nadaljevali na vrh sv. 
Mikula (557 m), ki je, kar se tiče razgleda, 
bolj zanimiv od najvišjega vrha. Po počitku 
in naužitem razgledu se bomo spustili proti 
Nerezinam, kjer bomo s hojo zaključili. 
Izlet je nadaljevanje našega raziskovanja 
vrhov na severnih jadranskih otokih in bo 
potekal podobno, kot so potekali izleti v 
preteklih letih. 

STEKLASOVA POHOD-
NA POT – PO OBRONKIH 
ŠENTRUPERTA, 23. november
Vodniki: Primož Grudnik, Bojan Rotovnik.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 6 ur.

Steklasova pohodna pot je 20 km dolga 
krožna pot po obronkih okoli Šentruperta 
na Dolenjskem, kjer bo tudi naš start in 
cilj krožne poti. Po večinoma gozdnih 
poteh bomo planinci PD Šoštanj lahko 
spoznavali bogato naravno in kulturno 
dediščino Šentruperta ter uživali v 
prečudovitih razgledih po Mirnski dolini. 
Pot, ki ima 7 kontrolnih točk, vzdržuje PD 
Polet Šentrupert (www.pdpolet.com). 
Steklasova pohodna pot je poimenovana 
po profesorju Ivanu Steklasi (1846–1920), ki 
je s svojim delom Zgodovina župnije Šent 

Rupert na Dolenjskem, iz leta 1913, zapustil 
neprecenljiv vir informacij o kraju Šentrupert. 
Po koncu pohoda si bomo ogledali še 
Deželo kozolcev v Šentrupertu, ki je prvi 
muzej na prostem s kozolci v Sloveniji. 
V muzeju na prostem je zastopanih šest 
razvojno dokazanih tipov kozolcev na 
Slovenskem: trije enojni (enojni, enojni s 
plaščem, enojni vzporedni) in trije dvojni 
(nizki, kozolec na kozla in toplar). Muzej se 
razprostira na 2,5 ha urejenih površinah in 
ima 1 km dolgo mrežo sprehajalnih poti.

Pohod Topolšica–Sleme 
preko Loma, 26. december
Vodniki: Bojan Rotovnik, Andrej Veternik, 
Tjaša Ostervuh.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Čas hoje: 4–5 ur.

Tradicionalni društven pohod, letos že sedmič 
po vrsti, poteka iz Topolšice preko Loma na 
Sleme. Zbrali se bomo pred menzo v Topolšici 
in od tam mimo bolnice pričeli vzpon na 
Lom. Po kratkem delu čez gozd pridemo 
do Adama, kjer se gozd odpre in v pasu 
se po celotnem pobočju vijejo posamezne 
domačije. Mi se bomo mimo hiš povzpeli 
na kolovoz , ki pripelje mimo domačije Zg. 
Trkorita na vrh planote Loma. Pot deloma 
seka ovinke kolovoza in je ves čas speljana 
zelo lagodno, tako da vzpon do Dražnikove 
domačije, kjer je prvi daljši postanek, hitro 
mine. Od Dražnika vodi pot po kolovozu 
naprej mimo vikendov do Vodovnika, kjer 
pripelje iz Strmine makadamska dovozna 
cesta. Po njej se bomo povzpeli do Aravsa, 
domačije, ki leži tik pod samim vrhom Loma 
– Lomek (883 m). Pri Aravsu nas vsako leto 
lepo postrežejo s čajem in pecivom. Od 
Aravsa se spustimo po travniku in nato skozi 
gozd do Banka. Od tam nadaljujemo proti 
Žlebniku, od koder sledi zadnji vzpon mimo 
Orla do Doma na Slemenu, kjer nas čaka 
topel čaj in dobra hrana. Na Slemenu se 
pohod, kar se hoje tiče, konča. V dolino 
se bomo vrnili z avtobusom, ki pelje po 
trasi Sleme–Topolšica–Šoštanj–Velenje. Če 
se zjutraj pripeljete z lokalnim avtobusom, 
lahko pustite avto kar doma.
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DELOVANJE VODNIŠKEGA ODSEKA V LETU 2013

VODNIK(-CA) GSM VODNIŠKA KAT.
Andreja Konovšek Jalen 031/ 869 927 A, B, D,C*
Andrej Veternik 041/ 368 667 A, B*

Bojan Rotovnik 031/ 382 450 A, B, D, G

Brina Zabukovnik Jerič 041/ 432 368 A

Evgen Drvarič / A, B
Filip Vrabič 031/ 743 030 A

Igor Rezman 041/ 776 234 A, B
Janez Kugonič 031/ 702 365 A
Jure Drev 041/ 776 269 A, D, B
Jure Grudnik 041/ 437 235 A
Martina Pečnik Herlah 031/ 738 821 A, B, D
Matej Kortnik 040/ 328 898 A, B, D
Miran Hudej 041/ 776 268 A, B
Primož Grudnik 031/583 273 A, B, C*, D
Tina Jemec 040/626 913 A
Vlado Stropnik 031/ 392 146 A, B
Tjaša Konovšek 031 / 713 858 A
Tjaša Ostervuh 051 / 412 969 A

Opomba: * pripravnik/-ca za označeno kategorijo

Leto 2013 je bilo glede aktivnosti 
vodniškega odseka z vidika nekaterih 

akcij zelo uspešno, spet pa nam jo je pri 
drugih zagodlo slabo vreme. 
Zaradi velike nevarnosti snežnih plazov 
sta odpadla turna smuka in pohodništvo 
na Zelenici, zaradi velikih količin snega v 
spomladanskem obdobju pa se je snežna 
odeja v visokogorju obdržala še dober 
del meseca junija. Prav zaradi snega smo 
morali odpovedati nekaj tur v visokogorje, 
med drugim tudi Zugspitze, ki pa ga bomo 
osvojili v letošnjih toplejših mesecih.  Zelo 
dobro so nam uspeli vsi trije tabori (družinski, 
za osnovnošolce in odrasle). Tabor za 
odrasle potekal na območju Apeninov in 
Sorentskega polotoka v Italiji in se ga je 
vključno z vodnikom in voznikoma udeležilo 
43 planincev. Uspešno smo izvedli tudi  ture 
v visokogorje (Vrtača, Jalovec, Triglav), 
žal pa je v poznem poletju v visokogorju 
ponovno zapadel sneg, zaradi česar smo 
morali odpovedati izlet na Bavški Grintavec.
 V letu 2013 smo zelo dobro sodelovali z 
Občino Šoštanj (Športna zveza Šoštanj) 

in skupaj organizirali tradicionalni pohod 
na Smrekovec. S Krajevno skupnostjo 
Šoštanj smo organizirali pohod po Trški 
poti, ki je bil izveden v okviru praznika 
Krajevne skupnosti Šoštanj. V mesecu 
oktobru nam je odlično uspela tudi 
izvedba dvodnevnega izlete na hrvaško 
obalo, kjer smo osvojili Učko, najvišji vrh 
Istre, ter obiskali Goli otok v Kvarnerskem 
zalivu. Po dolgem času se je zgodilo, da je 
udeležba na izletu presegala številko 50.
Vodniški odsek je bil v letu 2013 prav tako 
zelo aktiven na področju izobraževanja, 
saj smo pridobili po enega vodnika v 
B in C kategoriji, kar nekaj vodnikov je 
uspešno opravilo tudi izpopolnjevanja 
za svoje kategorije. 
V vodniškem odseku smo v začetku leta 
2013 objavili natečaj za zbiranje fotografij za 
planinski koledar za leto 2014. Veliko se jih 
je odzvalo ter prispevalo svoje fotografije; 
najlepše pa so na koledarju zagotovo našle 
svoje mesto. 

Primož Grudnik, 
načelnik vodniškega odseka PD Šoštanj

KRAJEVNA
SKUPNOST
GABERKE

Gaberke 101
3325 Šoštanj 

Podpornik 
PD Šoštanj
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DELO MARKACISTOV V LETU 2013

Glede na to,da smo v markacijskem 
odseku v lanski jeseni pridobili kar 

sedem novih članov, smo si program 
dela za leto 2013 zastavili malo bolj 
obširno in zahtevno. Vsi novi člani so 
bili predstavljeni že v lanskem poročilu.

Na sestanku MaO 20. februarja 2013, smo 
določili skrbnike posameznih planinskih 
poti, s katerimi gospodari naše društvo. 

Naloge skrbnikov so predvsem obnova 
markacij, rezanje in odstranjevanje vejevja 
in na pot podrtega drevja. Prevzamejo pa 
tudi skrb za žige in vpisne knjige, kjer le-te 
obstajajo. Dogovorili smo se tudi, da se 
markacije lahko rišejo s šablono. Odločitev 
sprejme vsak zase. Vsa zahtevnejša dela 
na planinskih poteh se opravljajo v okviru 
večjih delovnih akcij.

SKRBNIKI POTI:
1. Primož Grudnik, Franja Vačovnik
• Šoštanj–Forhtenek
• Ravenska Pot
• Trška Pot (Vila Široko–Ribiška koča)    

    
2. Vinsko Pejovnik, Vinko Martinovič
• Zavodnje–Sleme
• Trška pot od  Ribiške koče do Vrhovnika

3. Jure Drev, Peter Lavre, Damjan Mohorič
• Šoštanj–gora Oljka
• Trška pot (Ribiška koča–Tomic)

4. Matej Novak, Filip Vrabič
• Šoštanj–Šmihel (pot se markira od 

Mostnarja)

5. Jani Gorjanc, Janko Špeh
• Šoštanj–Smrekovec (pot se markira 

od Mostnarja)

6. Vlado Stropnik, Darko Čepelnik, Janez 
Kugonič
• Topolšica–Sleme
• E6 (Mostnar–Žlebnik)
• Grebenšek–Slanica–Sleme
• Trška pot (Tomic–Vila Široko)

Vsi markacisti so svoja dela na planinskih 
poteh opravljali zadovoljivo in skrbno. 
Novim markacistom pa se opravljena dela 
štejejo kot pripravništvo za registracijo 
pri PZS. Vsi so oddali tudi pisno poročilo 
o opravljenih delih. 

Na prvi od zgoraj omenjenih delovnih akcij 
smo v mesecu maju posekali grmovje na 
pobočju pod Pustim gradom ter pokosili 
travo okoli njega. Vse to smo opravili v 
dogovoru s Krajevno skupnostjo Šoštanj. 
Jure Drev je poleti izdelal pet lesenih 
zabojčkov z ročaji, ki nam sedaj služijo 
za prenašanje in shranjevanje barv ter 
ostalega orodja, potrebnega pri markiranju 
planinskih poti. Franja Vačovnik pa je na 
omenjene zabojčke vgravirala napis in 
znak PD Šoštanj. Priskrbeli smo še kovinske 
nastavke, iz katerih smo izdelali strgala 
za čiščenje drevesnega lubja. Strgala so 
nepogrešljivo orodje pri risanju markacij 
na drevesa. Na Ravenski planinski poti so 
člani Turističnega društva Pristava popravili 
most preko hudourniške grape pod kmetijo 
Apat. Prav tako je bila na Ravenski poti na 
Bukovem vrhu nad Velunjskim grabnom 
zgrajena lesena razgledna ploščad in 
nekaj klopi za počitek. To delo je s svojo 
ekipo opravil  Marjan Pečovnik. 

V začetku meseca avgusta smo kar s 
precejšno zamudo, pa vendarle, začeli 
graditi brv na potoku Kramarica pri 
domačiji Požgane v Belih Vodah. Na 
10,5 m dolgo kovinsko konstrukcijo, ki 
so jo za izgradnjo brvi zvarili v delavnici 
Premogovnika Velenje, smo pritrdili 
macesnove tramove, iz enakega lesa 
izdelali in pritrdili tudi trikotne opore za 
namestitev varovalne ograje na brvi. Na 
ustrezno mero smo nažagali tudi deske za 
izdelavo pohodnega dna. Vsa opisana 
dela sta na Goričnikovi kmetiji strokovno 
izvedla Jošt Napotnik in Matej Stropnik. 
Med tem časom pa smo člani odseka na 
lokaciji, kjer naj bi stala brv, na desnem 
bregu potoka Kramarica pozidali kamniti 
podporni zid.
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Na levem bregu potoka smo samo malce 
popravili stari temelj, na katerega je 
že bila nekoč oprta ena od brvi. S tem 
opravilom smo zagotovili varne temelje za 
postavitev nove brvi. V nadaljevanju del, 
v začetku meseca septembra, smo delno 
sestavljeno brv pripeljali na mesto in jo 
istočasno postavili na pripravljene temelje. 
Potrebno je bilo še pribiti pohodno dno, 
pritrditi varovalno ograjo in urediti okolico. 
Tudi to smo po kakšnem tednu odmora 
postorili in ob koncu vseh del pritrdili 
še tablo z znakom PD Šoštanj in letnico 
izdelave. Naredila sta jo Franja Vačovnik 
in Jošt Napotnik. Izkoristili smo priložnost 
občinskega pohoda na Smrekovec in 26. 
septembra 2013 s skromno otvoritvijo predali 
brv v uporabo planincem, pohodnikom 
in seveda domačinom.

Zaradi številnih darovalcev materiala in 
strokovne delovne sile smo za izgradnjo 
brvi porabili minimalna finančna sredstva. 
Denar smo potrošili samo za nakup raznih 
vijakov, navojnih palic, žebljev in seveda 
nekaj malega za hrano in pijačo.

PD Šoštanj se zahvaljuje vsem, ki ste 
pripomogli k izgradnji nove brvi na potoku 
Kramarica v Belih Vodah. 

Pomagali so: Premogovnik Velenje, podjetje 
HTZ (izdelava kovinske konstrukcije) 
posredoval gospod Roman Oblak. Podjetje 
RGP (prispevali 6 palet betonske malte) 
posredoval član MaO Jani Gorjanc. 
Macesnov les so prispevali naslednji 
belovojski kmetje: kmetija Goličnik (po 
domače Počvaunik), kmetija Rezoničnik, 
p. d. Belovošek,  kmetija odprtih vrat 

Alojza Hriberšeka, p. d. Napotnik. Les je 
prispeval tudi Janez Navodnik. Prevoz 
omenjenega lesa na žago je opravilo 
Prevozništvo Franc Navodnik iz Topolšice. 
Les so na ustrezne mere nažagali na kmetiji 
Petrič, p. d. Rožič v Florjanu. Izdelava in 
montaža lesene konstrukcije na kovinsko 
in pritrditev pohodnega dna in varovalne 
ograje sta izvedla Jošt Napotnik in Matej 
Stropnik. Prevoz delno sestavljene brvi in 
drugih materialov na lokacijo sta opravila 
Matej in Darko Stropnik.

Postavitev konstrukcije na pripravljene 
temelje je s svojim avtodvigalom opravil 
Peter Grudnik. Zahvaljujemo se seveda 
tudi domačiji Požgane. Dovolili so nam 
uporabo njihove električne energije in 
vode, posodili so mešalec za beton, 
postregli s pijačo. Zahvaljujemo se jim za 
potrpežljivost in dobro voljo, prav tako 
vsem članom markacijskega odseka za 
požrtvovalno delo.

V dogovoru s KS Šoštanj pripravljamo 
registracijo in ustrezno ureditev poti iz 
Šoštanja na Pusti grad. V ta namen smo 
že pridobili soglasja lastnikov zemljišč, 
po katerih poteka pot, in predračune 
za materiale, ki jih bomo potrebovali za 
izvedbo potrebnih del na omenjeni poti. 
To je seveda naslednja večja naloga, ki 
smo si jo zadali v MaO PD Šoštanj.

Spoštovane planinke in planinci, naj vam 
bo vsak korak na naših in vseh planinskih 
poteh v veselje in zadovoljstvo!

Vlado Stropnik, 
načelnik markacijskega odseka pri PD Šoštanj
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SEKCIJA ZLATOROG V LETU 2013

Leto 2013 smo v sekciji Zlatorog pričeli 
z zimovanjem na Mozirski koči, kjer 

je oskrbnik naš član Filip Vrabič. Še ne 
dodobra spočiti od novoletnih zabav in 
zaobljub smo se v velikem številu dobili 
v neokrnjeni naravi Mozirskih planin.

V petek popoldan so prispele prve družine, 
v soboto dopoldan je bilo na programu 
sankanje, popoldan smo si ogledali v 
hotelu Golte prispevek iz oddaje, kjer je 
gostoval Filip s predstavitvijo Mozirske 
koče. Peš z baklami, mimo kapelice in 
jaslic, do koče. Po večerji plesno rajanje z 
otroki. V nedeljo izlet po Golteh, po kosilu 
prijetno utrujeni, a zadovoljni domov. Prvi 
vikend v januarju je sedaj že tradicionalno 
rezerviran za zimovanje. 

Februarja smo se povzpeli na velenjski 
Koželj, marca pa smo v lepem sončnem 
dopoldnevu in po snegu prehodili drugi 
del Pozojeve grajske poti okoli Velenja 
(mimo gradu Turn do starih Škal). Meseca 
aprila smo se podali, sicer v malo manj 
prijetnem vremenu, po planinski poti 
čez Gorice do turistične kmetije Apat, 
kjer so nas lastniki pogostili s čajem 
in sladkimi dobrotami. Meseca maja 
smo se sprehodili ob Savinji, od Lok do 
Podgorja pri Letušu. Prva nedelja v juniju 
je bila zopet vremensko bolj kisla, tako 
da se je le malo družin odločilo za pot 
do Gonžarjeve peči nad Vinsko goro (a 
tisti, ki so se izleta udeležili, zagotavljajo, 
da smo zamudili veliko). Začetek julija 
je tradicionalno rezerviran za poletni 
družinski tabor, ki je letošnje leto potekal 
v prelepem okolju pokljuških gozdov 
(koča na Uskovnici, 1154 m). V vročem 
avgustu smo hodili po Gaberški poti do 
Čančevega vrha, septembra pa smo 
osvojili nam tako ljubo in domačo Kriško 
goro oz. Sv. Križ nad Šoštanjem. Oktobra 
smo prehodili del polzelske planinske 
poti, vse do rojstne hiši Neže Maurer, 
kjer smo izvedli kratek kulturni program 
za otroke. Novembra smo morali izlet na 
Goro ali Šentjungert nad Galicijo zaradi 

resnično slabega vremena odpovedati. 
Prvo decembrsko nedeljo smo osvojili 
Šmarno goro nad Ljubljano.

Kot vidite iz poročila, smo prehodili 
velik del okolice Velenja in Šoštanja, od 
koder je tudi največ družin. Prav je, da 
poznamo svoje domače okolje, a radi 
tudi raziskujemo in se z veseljem podamo 
v bolj oddaljene kotičke naše prelepe 
Slovenije. 

Leto 2013 je bilo zanimivo, pestro in 
radovedno. Veselimo se novih poti in ciljev.
Naj prišepnem, da v letu 2014 pričakujemo 
vsaj 2 novorojena člana ali članici. Tako 
nas bo v sekciji Zlatorog že 46 članov (od 
tega 24 otrok). Seveda pa v svojo družbo 
vabimo nove družine, željne skupnih 
planinskih dogodivščin.

Brina Zabukovnik Jerič,
vodja sekcije Zlatorog

www.media-c.si
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SEKCIJA TORKOV TRIMPIR V LETU 2013
V iztekajočem se letu smo izpeljali nekaj 
akcij: 
• tradicionalni novoletni silvestrski 

pohod na Smrekovec, 
• Pokljuka – tek na smučeh, pohod 

na Lipanco,
• zimski pohod na Smrekovec po 

Šilijevih vlakah, 
• pohod na Snežnik in praznovanje 

abrahama,
• kolesarjenje po Šilijevih poteh,
• švicarske Alpe,
• Učka, Krk, Goli otok,
• Golte, Mozirska koča – praznovanje 

60 let,
• »ski opening« v Dolomitih.

In načrti za leto 2014:
• turna smuka, tek na smučeh, sankanje, 

zimski pohodi, …

SEKCIJA GABERKE V LETU 2013

Sekcija je imela v letu 2013 dobre namene 
z izleti in turami. Ampak je skoraj pri 

večini izletov in tur zagodlo vreme. No, 
nekaj nam je uspelo izpeljati: Gaberška 
pot, prvomajski pohod, Golica, Jalovec.

Upam, da bomo v letu 2014 bolj uspešni. 
Sekcija je nudila tudi pomoč pri vodništvu, 
sodelovali smo s Planinskim društvom 
Škale. To leto je bilo pestro v naši sekciji, 
zato tudi nekaterih stvari nismo mogli 
izpeljati (npr. prestavitev Gaberške poti, 
zasteklitev oglasne deske, …). 

Krajevna skupnost Gaberke nam je 
omogočila nakup samovarovalnega 
kompleta, ki ga bomo imeli v skupni rabi. 
Sekcija je sodelovala z Vrtcem Šoštanj 
Enote Mojca. Imela je predstavitev 
opreme in pravilnega obnašanja v gorah. 
Za naslednje leto planiramo tudi lahke 
izlete z vrtcem. 

Zahvalil bi se Planinskemu društvu Šoštanj 
in Krajevni skupnosti Gaberke za dobro 
sodelovanje. Upam, da do tudi v prihodnje 
tako. Pa varen korak!

Program izletov PS Gaberke v letu 2014
9. februar Gaberška pot

9. marec Limbarska gora

5. april Donačka gora

1. maj Graška gora–Forhtenek

8. junij Begunjščica 
(sodelovanje s PD 
Šoštanj)

28. junij Uršlja gora

28. avgust Grintavec

14. september Pršivec

Igor Rezman,
vodja Sekcije Gaberke

• pomoč PD Velenje, sekciji Topolšica, 
pri organizaciji zimskega pohoda 
in turne smuke na Smrekovec – po 
Šilijevih vlakah, 

• Pokljuka s tekaškimi in turnimi smučmi 
po okoliških planinah, tradicionalni 
zimski pohod na Lipanco,

• planinski izlet v sredogorje,
• kolesarjenje v spomin na našega 

člana in vodnika PD Šoštanj Milana 
Pogorelčnika –Šilija,

• treking po otoku Susak,
• planiski tabor za odrasle,
• Pokljuka, Viševnik,
• »ski opening« v Dolomitih,
• tradicionalno silvestrovanje na 

Smrekovcu.

Jani Gorjanc,
vodja sekcije TTP
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ČISTILNA AKCIJA V OBČINI ŠOŠTANJ  V LETU 2013

ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE – 
V USTANAVLJANJU

Skrb za okolje in varstvo narave imamo 
zapisano v ustanovnem aktu društva. 

O čistilnih akcijah in pobiranju smeti 
imamo različna mnenja in razprava o 
tem je vedno zanimiva. Da planinci ne 
ostanemo samo pri razpravi, že vrsto let 
dokazujemo z redno udeležbo na čistilnih 
akcijah v mestu Šoštanj in širše na vseh 
planinskih poteh v naši oskrbi.
20. aprila 2013 je potekala vsakoletna 
čistilna akcija Občine Šoštanj v mestu in v 
krajevnih skupnostih. V mestu Šoštanj se nas 
je pri Ribiški koči nabralo malo krajanov, 
kar ni prav, saj je tistih, ki smetijo, očitno 
dovolj, ker smo ob koncu dneva nabrali 
kar veliko  smeti. Tudi člani našega društva 
smo bili lani samo štirje, vendar nas je bilo 
glede na skupno število udeležencev, 
od posameznih društev,  skoraj največ. 
Pobirali smo smeti po planinskih poteh v 
naši oskrbi, in sicer na delu poti Šoštanj-
Forhtenek (del Goric) in delu Trške poti 
(od Goric do Metleč). Udeležencem se 
seveda lepo zahvaljujem.

Upam, da se letos vidimo v večjem številu. 
Zopet bomo čistili po naših poteh. Kaj 
bomo uspeli očistiti, bo odvisno od števila 
udeležencev.

Matej Kortnik 

Varuhi gorske narave... Sliši se, kot da smo 
neke vrste policisti ali nadzorniki, ki bomo 

za vsak odvržen papirček terorizirali ljudi o 
ekologiji v nedogled. Takšno razmišljanje 
je na srečo precej daleč od resnice. Kdo 
sploh smo varuhi gorske narave?
Kot prvo, radi hodimo v hribe in obožujemo 
neokrnjene kotičke narave. Lahko bi se 
reklo, da smo odvisni od lepot, ki nam 
jih ponuja gorski svet. Iščemo oblike in 
pojave, ki so navadnemu smrtniku skriti. 
Zanimajo nas geografija, geologija, 
živalstvo in rastlinstvo. No, smo si zdaj 
bolj blizu?!? 
Lansko leto sem se kot prva članica PD 
Šoštanj udeležila usposabljanja za varuha 
gorske narave. Naš prvi cilj je osveščanje 
ljudi, z namenom, da gorski svet ostane 

čist in neokrnjen tudi našim zanamcem. 
Naša naloga je tudi informiranje naših 
članov o aktualnih temah s področja 
zaščite gorskega sveta in posredovanje 
novic PZS o varstvu gorske narave. Vse 
novice vam bom posredovala na društvenih 
izletih in na predavanjih. Načrtujem tudi 
ustanovitev Odseka za varstvo gorske 
narave. Tako bi se naše društvo bolje 
vključilo v reševanje problematike na 
Smrekovcu in poglobilo sodelovanje z 
Naravovarstveno zvezo Smrekovec. Ker 
pa sama vsega ne zmorem, vabim vse, ki 
vas poleg planinstva zanima še kaj več, 
da se mi pridružite! Pišite na moj mail: 
potocnik.klavdija2@gmail.com.

Klavdija Potočnik
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IZ PLANINSKE LITERATURE
Viki Grošelj: VELIKANI HIMALAJE (PZS, 2013)

Knjiga Velikani Himalaje izpod peresa našega 
vrhunskega alpinista, himalajca, gorskega reševalca 

in gorskega vodnika Vikija Grošlja je nastala kot 
nadgradnja 14 dokumentarnih filmov o odpravah na 
najvišje vrhove sveta, katere je avtor ob podpori RTV 
Slovenija posnel med leti 2005 in 2013.
Himalaja, največje pogorje sveta, je že od nekdaj 
vzbujala v ljudeh s svojo skrivnostnostjo posebne 
občutke, spletlo se je mnogo legend, alpinistom pa 
je postala pravi izziv. Tudi mnogim slovenskim, vse od 
leta 1960, ko se je organizirala 1. slovenska odprava. 
Mnogi alpinisti so jo osvojili, drugim ni uspelo. Vsem, 
še posebej pa zadnjim, Viki Grošelj posveča knjigo. 
Po uvodu, kjer spoznamo nekaj koščkov zgodovine 
Himalaje, sledi razvrstitev osemtisočakov po letih, 
ko so nanje stopili Slovenci. Vsem avtor doda tudi 
osebno noto, saj je kot alpinist v Himalaji opravil enajst vzponov na vrhove desetih 
od štirinajstih osemtisočakov. Naj spomnim na te veličastne osemtisočake (Everest, 
K2, Kangčendzenga, Lotse, Makalu, Čo Oju, Daulagiri, Mansalu, Nanga Parbat, 
Anapurna, Gašerbrum I. Broad Peak, Šiša Pangma in Gašerbrum II).
Knjiga Velikani Himalaje je izšla prav v letu, ko je praznovala Planinska zveza 
Slovenije svojo 120-letnico delovanja, Komisija za odprave v tuja gorstva pa 
50-letnico ustanovitve.

Andreja Humar: METOD HUMAR: V KAMEN VKLESANE ZGODBE 
(Sidarta, 2013)

Še ena knjiga o alpinizmu, ta je posvečena alpinistu 
Metodu Humarju, je v letu 2013 izšla na slovenskem 

knjižnem trgu. Metod Humar (1939–2012) je sodil med 
najboljše slovenske alpiniste povojne generacije, 
prve, ki ji je bilo dano oditi v Himalajo.
Metod ni slovel le kot vrhunski plezalec, reševalec 
in avtor prvenstvenih smeri v Kamniških Alpah, 
ampak tudi kot zanimiv pripovedovalec zgodb in 
šaljivec. Leta je Metod odlagal zamisel, da bi svoje 
alpinistične in življenjske poti spravil na papir. To mu je 
tik pred smrtjo uspelo s pomočjo nečakinje Andreje. 
V knjigi spoznamo Metoda kot kamnoseka, alpinista, 
pustolovca, igralca, pedagoga in predavatelja, 
reševalca, skromnega in požrtvovalnega moža, 
poštenega človeka, domoljuba, ranljivega moža 
in očeta …Vse to in veliko več je bil Metod Humar 
po zagotovilu njegovih prijateljev in družine. Knjiga 
se bere zanimivo, kot je nedvomno bilo njegovo življenje.
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Igor Maher: VELIKI KOLESARSKI VODNIK PO SLOVENIJI 
(Sidarta, 2013)

Gre za prenovljeno izdajo Velikega kolesarskega 
vodnika, avtorja Igorja Maherja, alpinista po duši, 

ki je zaradi tragične nesreče pristal na invalidskem 
vozičku. Kljub temu se je avtor s svojo predelano 
terensko Toyoto zakopal v delo in nastala je knjiga, 
v kateri je združil svoje znanje, odlično fotografijo in 
izbrane kolesarske ture.

V vodniku je zbranih 72 kolesarskih tur v skupni dolžini 
okoli 3300 kilometrov, ki bralca popeljejo vse od najbolj 
SV pokrajine Goričko in v smeri urinega kazalca po 
celotni Sloveniji do Pohorja. Avtor želi predstaviti 
kolesarska potepanja čim bolj celostno, tako so 
opremljena z zemljevidi, dolžino, višinskimi diagrami, 
GPS sledmi, težavnostjo, izhodišči, zanimivostmi ob 
poti, najprimernejšim časom, tehničnim opisom in 
opremljena s čudovitimi fotografijami. 

Ker je avtor odličen poznavalec naravne in kulturne zgodovine pokrajin, nam 
postreže z več kot 440 opisanimi zanimivostmi. Za vse nadebudne kolesarje pa je 
knjigi dodan kolesarski bonton. Preberimo si ga pred podvigom.

Helmut Teissl: JULIJSKE ALPE (Mohorjeva družba, 2011)

Avtorju je dedek za dvanajsti rojstni 
dan podaril knjigo Juliusa Kugya  

Julijske Alpe v podobi, katera ga je 
tako prevzela in očarala. Predvsem so 
ga očarale Kugyeve besede: »Pridite vsi 
semkaj in glejte Julijske Alpe … Spoznajte 
jih in jih vzljubite.

Z vročim srcem, s hvaležnostjo, z radostjo 
in hrepenenjem boste spet in spet mislili 
nanje.« Tako je Kugy postal njegov vzornik, 
knjiga pa »gorniško Sveto pismo«. 

Kugyjeva knjiga je bila opremljena s črno-
belimi fotografijami, Teisslovo pa krasi 330 
čudovitih barvnih fotografij Julijskih Alp, 
katere je avtor obiskoval od rane mladosti 
v vseh letnih časih. Namen te knjige ni biti vodnik z opisi tur, temveč s fotografijo 
prikazati raznovrstnost in enkratnost lepote Julijcev. In to je avtorju nedvomno 
uspelo. Ob gledanju prekrasnih fotografij si zaželimo vzeti prost dan in se podati v 
mir, tišino in lepoto Julijskih Alp. 

Brina Zabukovnik Jerič
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PLANINSKI IZLETI POHODNIŠKE SEKCIJE 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV ŠOŠTANJ V LETU 2014

Planinska sekcija Društva upokojencev 
Šoštanj ima svoje redne mesečne izlete 

vsako drugo sredo v mesecu v bližnje ali 
malo bolj oddaljene kraje.

Običajno se zberejo ob 8. uri na AP Šoštanj 
oz. na železniški postaji Šoštanj ali po 
dogovoru. 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 Trška pot

februar Topolšica–Lom–
Topolšica

marec Ravenska pot

april Lubela–Velenjsko jezer  
– po kolesarski poti do 
Šoštanja

maj Forhtenek

junij Štore–Svetina–Celjska 
koča–Celje

julij Laško–Malič–Šmohor–
Laško

avgust Breg–Lisca–Breg

september Gaberška pot

oktober Gora Oljka

november Skorno–Gneč–Paška 
vas

december zaključek v neznano

PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ
vabi na

SVEČANI OBČNI ZBOR
ki bo v petek, 7. marca 2013 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. PD Šoštanj – 110 let
6. Podelitev priznanj
7. Program dela za leto 2014
8. Razno

VLJUDNO VABLJENI!
Šoštanj, 19.1.2014  Predsednik PD Šoštanj:

Matej Kortnik
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IZŠLA JE NOVA PLANINSKA KARTA 
ŠALEŠKA DOLINA Z OKOLICO

Pri Planinski zvezi Slovenije je v mesecu septembru 2013 izšla nova planinska 
karta Šaleška dolina z okolico (Mozirske planine-Dobrovlje-Uršlja gora-Košenjak-

Zahodno Pohorje-Paški Kozjak)  v merilu 1 : 50 000, ki podrobno prikazuje tudi 
celotno področje Občine Šoštanj.

Na severu karta seže vse do avstrijske meje, na jugu do Prebolda, na vzhodu do 
Vitanja in na zahodu do Mežice. Na karti so poleg planinskih poti označena tudi 
plezališča.

Na hrbtni strani so navedene s podatki planinske 
koče, ki jih karta pokriva. Poleg seznama edicij 
PZS pa je predstavljenih tudi pet občin, in sicer: 
Mislinja, Muta, Šoštanj, Ravne na Koroškem 
in Velenje.

Format: 70 cm x 100 cm
PZS, 2013
Cena: 8,10 € (DDV vključen)

Planinsko karto lahko naročite :
• v Cvetličarni Nahtigal
• v pisarni Planinske založbe PZS, 

Ljubljana, Dvorakova 9 
v ponedeljek od 9. do 15. ure 
v sredo od 9. do 17. ure
v četrtek od 9. do 15. ure in 
v petek od 9 . do 13. ure 
(odmor za malico: 10.30–11.00)

• na tel. 01 43 45 684 v času uradnih ur 
• prek faksa: 01 43 45 691
• na BREZPLAČNI številki: 080 18 93 

(24 ur/dan, vse dni v letu)
• po e-pošti: narocilo@pzs.si
• preko spletne trgovine PZS 

(http://www.pzs.si/izdelek.php?pid=403)

Vabljeni k nakupu!

PODPORNIKI PD ŠOŠTANJ
Planinsko društvo Šoštanj se zahvaljuje vsem, ki ste v preteklem letu svoj del 

dohodnine namenili delovanju društva. 
Vsi, ki bi nam morda še želeli nameniti svoj del dohodnine, najdete obrazec na 
spletni strani PD Šoštanj (www.pd-sostanj.si) ali pa ga pridobite pri članih upravnega 
odbora PD Šoštanj.
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V SPOMIN

Meseca junija 2013 smo se v Podkraju 
poslovili od našega dolgoletnega 

člana in sokrajana Leona Štrbana.

Izhajal je iz  krojaške družine sedmih otrok 
iz Šentgotarda, Občina Zagorje ob Savi. 
Iz domačega kraja, kjer je obiskoval 
osnovno šolo, je odšel nabirat tehnično 
znanje v Zagorje ob Savi. 

Zaposlil se je pri Geološkem zavodu kot 
vrtalec pri izdelavi geoloških vrtin. To 
delo ga je vodilo po bivši Jugoslaviji in ga 
pripeljalo vse do Velenja. Tu je spoznal 
svojo življenjsko sopotnico. Ustvarila sta 
si družino pri ženinih starših v nekdanjem 
Družmirju. Rodila sta se jima hčerka in 
sin. Kmalu po poroki pa se je pokazala 
priložnost za novo službo. Sprejel je delo 
hišnika na Osnovni šoli Karla Destovnika-
Kajuha Šoštanj in ga opravljal vse do 
upokojitve. 

Bil je aktiven v društvu upokojencev 
in širše družbeno. Pritegnilo ga je tudi 
planinstvo. Bil je prizadeven markacist in 
vnet planinec, dokler mu je to dopuščalo 
zdravje. V obdobju 1999–2001 je celo 
prevzel predsedovanje našega društva. 
Uspešno je izpeljal dvoletni mandat.

Njegovo prizadevnost pri planinstvu 
potrjujejo prejeta priznanja: Knafelčevo 
priznanje, bronasti, srebrni in zlati častni 
znak. Za prizadevno delo z mladimi pa 
je prejel zahvalo Mladinske komisije PZS 
in zahvalo mladih članov PD Šoštanj.

Hvala, Leon, za trud in prizadevanja v 
našem društvu. 

Zinka Moškon
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UČKA IN GOLI OTOK

Malo bolj kislo se je držala sobota, 12. 
vinotoka, ko smo se namenili proti 

Hrvaški, natančneje na Učko (1404 m) 
in naslednji dan na Goli otok.

Res je bil naš start na Poklonu že rahlo 
deževen. Da se ne bi preveč segreli, 
nas je čedalje bolj pralo. Uspelo nam 
je priti do stolpa na Učki. Cilj je bil, kljub 
močnemu dežju, dosežen.
Ob povratku smo se razdelili na dve 
skupini, eni smo se vračali na izhodišče, 
drugi po strmejši in spolzki poti v Medvejo. 

Kot da se nam je hotelo vreme oddolžiti, 
je bil naslednji dan kot narisan. Redkokdaj 
doživiš tako mirno morje, toliko sinjine in 
prelepega jesenskega sonca. Z ladjo smo 
odpluli iz pristanišča Krk na Goli otok, ki 
leži v Kvarnerskem zalivu.

Sončen dan pa je pomračila zgodovina 
tega otoka oziroma obdobje od 1946 
pa vse do 1986. Po 2. svetovni vojni so 
ga jugoslovanske oblasti spremenile v 
strogi zapor za politične zapornike. Vse 
do 1. svetovne vojne je bil nenaseljen, 

ko je na otoku Avstro-Ogrska zgradila 
taborišče za ruske zapornike z vzhodnih 
bojišč. Tu so kopali boksit. Tudi danes so 
vidne rdeče gmote boksitne kamnine.

Težko fizično delo, slaba prehrana, psihično 
trpinčenje, huda vročina, pomanjkanje 
vode, pozimi pa mraz in orkanska burja 
so terjali veliko žrtev. Žal, še danes število 
umrlih ostaja skrivnost. 

Ustavili smo se še na otoku sv. Grgur, 
kjer je bil ženski politični zapor v istem 
obdobju. V avtobiografski knjigi Ženi 
Lebl, srbske Židinje, novinarke pri Politiki, 
spoznamo krutost metod na tem otoku. 
Kot večino zapornikov je tudi njo leta 1949 
pripeljala na otok provokacija najbližjih. 
Šala njenega prijatelja, da smo zmagali 
na tekmovanju o najtežji ljubičici beli 
(bela vijolica), sinonim za Tita, jo je stala 
težki dve leti in pol Grgurja in na koncu 
še Golega otoka. Šalo je  brezskrbno širila 
v redakciji med sodelavci. Leta 1954 se 
je preselila v Izrael. Umrla je leta 2009. 
Napisala je 15 knjig.

Zinka Moškon
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KOLUMBIJA

Južna Amerika je celina prijaznih in 
temperamentnih ljudi z gorsko verigo 

Andov in Amazonko. Na zahodu jo 
obdaja Pacifik, na vzhodu Atlantik ter 
na severni strani Karibi, kamor sva se 
podala tudi midva. Kolumbija je edina 
južnoameriška država, ki meji tako na 
Pacifik kot Atlantik (Karibsko morje). 
Ime je dobila po Krištofu Kolumbu, ki pa 
zanimivo ni nikdar stopil na tla države. 
Ima 47 milijonov prebivalcev. Nacionalna 
valuta je peso. Uradni jezik je španščina.

Pristala sva na 2.600 metrih v 8-milijonski 
Bogoti z ogromno prometa in širokimi 
cestami, kjer ob nedeljah zaprejo glavno 
prometno žilo skozi mesto. Kolumbijci 
so namreč navdušeni kolesarji. Najprej 
sva zagledala legendarni kolumbijski 
hrib Cerro Monserrate, ki ga domačini 
imenujejo »gorsko oblikovani zobje«. Na 
višini 3.100 metrov, kjer je tudi samostan, 
se ponuja prelep razgled na mesto. 

Že naslednji dan naju je pot vodila v 
predel, kjer zaradi ugodne klime pridelujejo 
največ kave. Deveturna vožnjo po ovinkih 
in prečkanju dveh Kordiljer ter 3.300 
metrov visokega prelaza naju je pripeljala 
v gorsko vasico Salento, kjer se plantaže 
kave razprostirajo na različnih višinah, od 
česar je odvisna kakovost kave pa tudi 
okus. Pomembno je namreč, da raste v 
senci, saj kava ne mara neposrednega 
sonca. Pomembno pa je tudi, da dobi 
dovolj dežja, saj je voda nujno potrebna 
za rast kave, zato je največ oberejo v 
deževnem obdobju. Kolumbija je po 
proizvodnji kave četrta na svetu, takoj 
za Vietnamom, Brazilijo in Indonezijo. 
Najboljšo kolumbijsko kavo izvažajo. Ali 
je res prava, pa smo okusili, ko so jo pred 
nami prepražili, zmleli in skuhali ter pripravili 
res močno kolumbijsko kavo. Salento 
ponuja tudi čudovite možnosti za treking 
v okoliške hribe in v dolino, imenovano 
Cocora, z najvišjimi palmami na svetu. So 
njihov nacionalni simbol (drevo) in merijo 
tudi do 120 metrov v višino

Cocora s Popotnikom

Vedno pa se po trekingu prileže dobra 
comida corriente z juho, s pečenimi 
bananami, arepo, rižem in različnimi 
vrstami mesa. Ker leži Kolumbija v tropskem 
pasu, je bogata s tropskim sadjem, kot 
so lulu, frijoa, zapote, nispero, papaja, 
ananas, gvajava, mango, guanabana 
itd. Šofer naju je nagovarjal, da morava 
obvezno poskusiti kolumbijsko specialiteto 
»hormigas culonas« ali debele mravlje, ki 
so pražene. Imajo izredno velike zadke in 
glavo, pod zobmi hrustajo kot čips in to je 
tudi vse, kar imajo skupnega s hrustljavim 
krompirčkom. Za evropski okus vse prej 
kot slastne. Naj bi služile kot afrodiziak.
Iz Salenta sva se podala proti severu 
države, prav tako v mesto v Andih Villa 
de Leyva, ki leži na višini 2.100 metrov in 
je eno najlepše ohranjenih kolonialnih 
mest v Kolumbiji

Villa de Leyva
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Z ozkimi, strmimi, tlakovanimi ter pravokotnimi 
ulicami z osrednjim trgom, okoli katerega 
stojijo glavne stavbe, kot so cerkev, 
policija, mestna hiša, so navdušile tudi 
naju. V bližnjem samostanu sva bila 
priča fosilom, vgrajenim v tla in zidove 
samostana, kar kaže, da je pred milijoni 
let bilo tukaj morje. 

Pot naju je vodila do adrenalinskega 
mesta San Gil. Le nekaj kilometrov iz 
mesta pa je vasica Curiti, kjer se v njeni 
bližini lahko osvežiš v tolmunih reke. Kljub 
višini je prijetno toplo. Po mojem mnenju 
je bilo najlepše mestece v Kolumbiji 
majhna kolonialna Barichara, ki leži v 
nižjem predelu Andov

Barichara

Tu je čez dan že kar prava vročina. Treking 
te dodobra segreje, pa čeprav le po poti 
navzdol, ki naju je vodila do domačinov 
Guane in njihove istoimenske vasi. Za 
prevoze sva uporabljala udobne, točne 
in poceni avtobuse. Vozniki avtobusov 
pa so glede vožnje na meji verjetnega, 
saj noben ovinek ni dovolj oster, da ne 
bi našli priložnosti za prehitevanje.

Drugi del najinega potovanja se je z višine 
preselil v nižino, ob obalo Karibskega 
morja. Razdalje v Kolumbiji so ogromne, 
saj sva za pot tokrat potrebovala trinajst 
ur vožnje v ohlajenem avtobusu, ki je 
spominjal na ostre arktične zime. Kljub 
zunanji vročini so nama zelo prav prišle 

rokavice, kapa in jakna. Santa Marta je 
bila najina naslednja postaja, ki je bila 
izhodiščna točka za ogled nacionalnega 
parka Tayrona in za različne trekinge. 
Tako sva se že naslednji dan odpravila 
na ogled haciende, kjer je Simon Bolivar 
preživel zadnje dni svojega življenja. 
Simon Bolivar, kljub temu da je bil rojen 
v Venezueli, igra pomembno vlogo v 
zgodovini Kolumbije. Izpod kolonializma 
je poleg Kolumbije osvobodil še Panamo, 
Venezuelo, Ekvador, Peru in Bolivijo. 

V nacionalni park Tayrona sva se odpravila 
med tednom, saj so ob vikendih turistični 
kraji prepolni domačinov. Nacionalni 
park zajema 180 km² površine na morju in 
kopnem. Leži ob Karibskem morju in ima 
dostop do čudovitih plaž. Dostop je možen 
le peš ali s konjem, saj se tropski deževni 
gozd strmo spušča prav do obale. Bela 
mivka, palme, toplo in kristalno modro 
morje osupne vsakogar

Cabo San Juan

V vlažnem tropskem podnebju lahen 
veter kroti vročino; poležavanje na mehki  
mivki se po dve in polurnem trekingu 
prav prileže. Karibska obala je polna 
skritih zalivov, romantičnih plaž z visokimi 
palmami in bujno vegetacijo.

Če želite spoznati življenje kolumbijskih 
domorodcev Kogijev, priporočam obisk 
njihove vasi, vendar je obisk v lastni režiji 
nezaželen oz. nemogoč. Na srečo ni težav 
pri iskanju vodiča, ki vas po enournem 
trekingu, ob grizenju kolen v hrib, ob 
neznosni vlažnosti in pripekajočemu 
soncu ter prečenju kristalno čistih 
potokov, ki tečejo skozi nepregledne 
razdalje neprehodnega gozda in poti, 
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razbrazdanih od nalivov, ter kričečih glasov 
živali končno pripelje do vasi Kogi. Kogiji 
verjamemo v »Aluna« oz. Veliko mamo. Vsi 
moški Kogiji prejmejo poporo, ki je znak 
moškosti, vendar je simbol ženskega spola. 
Predstavlja maternico, palica pa je falični 
simbol. Gibi palice popora simbolizirajo 
spolni akt. Za moškega je poporo dober 
sopotnik, ki pomeni »hrano«, »žensko«, 
»spomin« in »meditacijo«. Pomembno je 
poudariti, da je poporo simbol odraslosti, 
vendar je ženska tista, ki daje moškim 
odraslost. Ko je fant pripravljen na poroko, 
ga njegova mati pouči o uporabi koke. 
Svečanost vpeljave skrbno nadzoruje 
mama, tradicionalna vodja. Oblačila 
Kogijev so izključno bele barve v obliki 
tunik z enostavnimi hlačami.

Domačina s poporo

Pridelujejo sladkor in kavo, kjer večino 
sladkorja spremenijo v »panela«, to je trd, 
rjav sladkor v kocki, ki ga uporabljajo za 
pripravo pijač.

Zadnji del poti sva opravila z avtobusnim 
prevozom do pristaniškega mesta 
Cartagena, ki je bila ustanovljena l. 
1533. Znana je bila po trgovanju s sužnji 
in je bila najpomembnejše pristanišče 
na severni strani Južne Amerike

Obdana je z obzidjem, s katerim se je 
uspešno branila pred vpadi z morja. 
Klima je s svojo visoko vlažnostjo precej 
naporna za Evropejce, zato sva svoj prostor 
našla na vrhu njenega obzidja, kjer veter 
prijetno hladi ozračje. Ker so tukaj trgovali 
s sužnji, so ljudje večinoma temnopolti. 
Staro mestno jedro je za obzidjem in 

zaradi množičnosti policije tudi eno bolj 
varnih. Ulice so pravokotne, tlakovane, 
v kolonialnem stilu, z raznobarvnimi 
fasadami, balkoni, zelenjem in parki. 
Okolica ponuja zanimive blatne vulkane, 
kjer sva se namočila v enem od njih v 
toplo-sivo brozgo z zdravilnim učinkom. 
Blato je polno mineralov in njegova 
gostota te lepo drži na gladini.

Cartagena

Skoraj mesečno potepanje po Kolumbiji 
sva zaključila v njenem glavnem mestu 
Bogoti, kjer sva si ogledala muzej zlata, 
ki je s svojimi 55.000 kosi zlata eden od 
največjih muzejev v Južni Ameriki 

Bogota

Kolumbija je prijazna južnoameriška dežela, 
polna lepot, ki naju je navduševala z 
neskončnimi plantažami kave, kolonialnimi 
mesti, zelenimi dolinami, čudovitimi 
plažami, odlično hrano, tropskimi sadjem 
ter prijaznimi ljudmi.
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STATUT PD ŠOŠTANJ
Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS. Št. 64/11) 
in Statuta Planinske zveze Slovenije, sprejetega 
14. 4. 2012, je občni zbor Planinskega društva 
Šoštanj, dne 1. 3. 2013 sprejel

PRAVILA PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠOŠTANJ

A. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen 
(opredelitev društva)

(1) Planinsko društvo Šoštanj (v nadaljevanju: 
društvo) je prostovoljno društvo posameznikov, 
ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, 
katerega glavna dejavnost opredeljena v tem aktu 
je planinstvo, povezovanje članov in zagotavljanje 
pogojev za izvajanje in razvoj planinstva v lokalnem 
okolju ter širše v Sloveniji, ki goji slovensko planinsko 
izročilo, izvaja prostovoljsko delo in ki deluje kot 
del civilne družbe, v javnem interesu.

2. člen
(ime in sedež)

(1) Naziv društva je: Planinsko društvo Šoštanj.
(2) Sedež društva je v Šoštanju.
(3) Društvo ima svoj spletni naslov in elektronski 
naslov.

(4) Upravni odbor društva (v nadaljevanju UO) 
lahko spremeni poslovni naslov društva, spletni 
in elektronski naslov.

3. člen
(predmet pravil)

(1) Ta pravila urejajo delovanje društva in razmerja 
do članov.

4. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji 
pomen:

• planinstvo je športna, gospodarska, 
raziskovalna, naravovarstvena, zaščitno 
reševalna, humanitarna in kulturna dejavnost, 
povezana z gorsko naravo,

• dejavnosti in področja (v nadaljevanju 
dejavnosti) so pohodništvo, alpinizem, športno 
plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje 
in drugi gorski športi, nepoklicno vodništvo, 
gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje 
planinskih poti, planinskih koč (vključno z 
gostinstvom in nastanitvami), plezališč in 
plezalnih sten, spoznavanje in varovanje 
gorske narave, založništvo, informiranje, 
arhivska ter muzejska dejavnost in druge 
dejavnosti v objektih in naravi,

• planinske akcije (v nadaljevanju: akcije) so 
sprehodi, izleti, pohodi, ture, tabori, alpinistični, 

športno plezalni, turno kolesarski in planinsko 
orientacijski vzponi ter spusti, turni smuki, 
tekmovanja, tečaji in usposabljanja, odprave 
v tuja gorstva, delovne akcije, sestanki, zbori, 
prireditve, razstave, predavanja, srečanja 
in druge akcije.

(2) Opredelitev fizičnih oseb v teh pravilih je 
nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. 
Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, 
uporabi tudi v množini in obratno.

5. člen
(poslanstvo in vrednota)

(1) Poslanstvo društva je: planinstvo kot način 
življenja.
(2) Častni kodeks slovenskih planincev (v 
nadaljevanju: kodeks) je vrednota, ki jo spoštuje 
ter uresničuje celotna planinska organizacija.
(3) Načela delovanja društva so zlasti:
• celovito planinstvo in njegova promocija,
• posvečanje posebne pozornosti mladim,
• usmerjenost k članom,
• usposabljanje za varnejše gibanje v gorah,
• varovanje gorske narave,
• strokovnost in sodelovanje,
• preglednost delovanja in
• vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev.

6. člen
(pravna osebnost)

(1) Društvo je samostojna in nepridobitna pravna 
oseba zasebnega prava.
(2) Društvo nastopa v pravnem prometu z drugimi 
v svojem imenu in za svoj račun.

B. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

7. člen
(cilji)

(1) Društvo deluje tako, da:
• izpolnjuje in uresničuje vsebine 1. člena ter 

izvaja planinstvo in planinske akcije iz 4. 
člena teh pravil,

• deluje v dobro članov, obiskovalcev gora 
in gorske narave ter

• deluje tudi v javnem interesu na področju 
športa.

8. člen
(javni interes)

(1) Z delovanjem v javnem interesu na področju 
športa, društvo omogoča vsem obiskovalcem 
gora možnost vključevanja v društvo, udeležbo na 
akcijah, planinskem usposabljanju ter preventivnih 
programih varnosti v gorah, souporabo planinskih 
poti, planinskih koč, plezalnih sten ter plezališč, 
dostop do rezultatov, ki so ustvarjeni z javnimi 
sredstvi in sodelovanje pri oblikovanju odločitev. 
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9. člen
(naloge društva)

(1) Društvo:
• izvaja akcije za različne ciljne in starostne 

skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje,
• prepoznava dejavnike tveganja v gorah 

in skrbi za preventivne programe varnosti 
v gorah, za ozaveščevalne programe 
zdravstveno ogroženih obiskovalcev gora 
in organizira akcije za osebe s posebnimi 
potrebami,

• izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi 
za planinske objekte, naprave in oznake,

• informira in komunicira z javnostmi in jih 
vključuje v sprejemanje odločitev,

• upravlja s premoženjem,
• usposablja za delo v planinski organizaciji 

in za varnejše obiskovanje gora,
• skrbi za varovanje gorske narave,
• skrbi za kulturno, založniško in arhivsko 

dejavnost ter
• opravlja še druge naloge, ki jih sprejme 

občni zbor .

10. člen
(članski servis)

(1) Društvo članom daje brezplačne informacije 
o izvajanju planinskih dejavnosti, svetuje o izbiri 
in načrtovanju akcij, posreduje napotke glede 
varnejšega gibanja in izbora ustrezne osebne in 
tehnične opreme. Članom skladno z možnostmi 
omogoča izposojo strokovne literature, vodnikov, 
zemljevidov slovenskih gorskih skupin in izbrane 
tehnične opreme.

11. člen
(pridobitna dejavnost)

(1) Društvo ne sme opravljati pridobitne dejavnosti 
kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti.
(2) Društvo po standardni klasifikaciji dejavnosti 
lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti 
pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti 
določa zakon:

F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po 
internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj 
prodajaln, stojnic in tržnic
J58.110 Izdajanje knjig
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in 
zakup
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje na področju športa in rekreacije
R92.002   Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R93.120 Dejavnost športnih klubov
R93.190  Druge športne dejavnosti
S94.999  Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih 
organizacij

C. SIMBOLI DRUŠTVA

12. člen
(prapor)

(1) Prapor je svečani simbol društva.
(2) Prapor društva je velikosti 120 x 85 cm ter je 
svilen temno modre barve in obrobljen z rumeno 
vrvico. Na eni strani prapora je znak Planinske 
zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS). 
v 5 barvah – rumena, siva, bela, svetlo modra in 
rdeča. Zgoraj je napis Planinsko društvo, spodaj 
ime društva. Na drugi strani je napis: Prvi planinski 
tabor ob 10 – letnici osvoboditve 1945 -1955 
(3) Društvo za razvitje prapora, priložnosti 
uporabe ter za postopke in opremo praporščaka, 
smiselno uporablja določila Pravilnika o praporu, 
praporščakih in postopkih, ki ga je sprejela 
Planinska zveza Slovenije.

13. člen
(znak društva)

(1) Znak društva je v obliki markacije in v rdečem 
zunanjem krogu je napis Planinsko društvo Šoštanj 
in letnica ustanovitve 1904. Na belem notranjem 
krogu pa je narisana gorska cvetica Planika.

D. SODELOVANJE DRUŠTVA Z DRUGIMI 
ORGANIZACIJAMI 

14. člen 
(vključenost društva v Planinsko zvezo 

Slovenije)
(1) Društvo je zaradi doseganja ciljev in nalog 
član PZS. 
(2) Vmesna stopnja povezovanja s PZS je Meddruštveni 
odbor planinskih društev (v nadaljevanju MDO PD. 
V Savinjskem MDO PD društvo usklajuje stališča 
glede sej najvišjih organov PZS in izvaja skupaj 
dogovorjene akcije.

15. člen
(sodelovanje z drugimi organizacijami)

(1) Društvo se lahko združuje tudi v druge zveze, 
oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi 
organizacijami na občinski, območni, regijski 
ali interesni ravni zaradi uresničevanja skupnih 
interesov.

E. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA

16. člen
 (članstvo)

(1) Članstvo v društvu je osebno.
(2) Članstvo v društvu je v skladu s kodeksom 
in ne sme zapostavljati nikogar – ne po starosti, 
spolu, jeziku, veri, nacionalni, socialni pripadnosti 
ali kakšni drugi osebni okoliščini.
(3) Kategorije članstva morajo biti usklajene 
s pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga 
sprejme PZS po predhodni javni obravnavi.
(4) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do 
dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, 
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ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno 
izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 
sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti 
mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v 
društvo podati pisno soglasje.
(5) Predšolski otroci in osnovnošolci ne morejo 
biti izvoljeni v organe društva.
(6) Podatki o članih se zbirajo v centralni 
evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem 
sistemu Naveza PZS. Vsak član izpolni enotno 
pristopno izjavo, ki je podlaga za vpis v 
evidenco.

17. člen
(članarina)

(1) Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, 
je sestavljena iz dveh delov: iz društvenega dela 
in iz dela PZS. Društvo odvede ta del članarine PZS 
v skladu s Pravilnikom o članstvu posameznikov, 
ki ga sprejme Upravni odbor PZS.

18. člen
(pravice članov)

(1) Pravice članov društva so, da:
• delujejo in odločajo o delu društva,
• volijo organe društva,
• so lahko izvoljeni v organe društva, kakor tudi 

v organe PZS, MDO PD in drugih organizacij, 
v katere se društvo povezuje, 

• dajejo predloge in pobude za delovanje 
društva,

• so obveščeni o delu društva,
• uživajo pravice, ki jih daje društvo svojim 

članom.

19. člen
(dolžnosti članov)

(1) Dolžnosti članov društva so, da:
• izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
• s svojim delom izvajajo pravila društva in 

drugih planinskih organizacij, v katere je 
društvo včlanjeno, 

• se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik 
delovanja društva,

• plačujejo članarino, 
• ravnajo v skladu s Častnim kodeksom 

slovenskih planincev,
• opravljajo še druge dolžnosti v skladu s pravili 

društva in akti PZS.
20. člen

(prenehanje članstva)
(1) Članstvo v društvu preneha:
• s smrtjo,
• z izstopom iz društva, ko član poda pisno 

izjavo o izstopu,
• če najkasneje do konca leta ne poravna 

članarine za tekoče leto,
• z izključitvijo, na osnovi sklepa častnega 

razsodišča društva.
(2) Član društva je lahko izključen s sklepom 
častnega razsodišča, če je grobo kršil ta pravila, 
Častni kodeks slovenskih planincev ali povzročil 

društvu oz. drugi organizaciji, v katero je društvo 
vključeno, veliko materialno ali nematerialno škodo.
(3) O pritožbah zoper sklep častnega razsodišča 
o izključitvi člana odloča občni zbor.

F. ORGANI IN OBLIKE DELOVANJA DRUŠTVA 

21. Člen
(organi društva)

(1) Organi in oblike delovanja društva so:
• občni zbor,
• upravni obor,
• nadzorni odbor,
• častno razsodišče,
• predsednik,
• predsedstvo,
• podpredsednika,
• tajnik,
• blagajnik,
• odseki in sekcije.

22. člen
(mandatna doba)

(1) Mandatna doba predsednika, podpredsednikov, 
tajnika, blagajnika in članov upravnega odbora, 
nadzornega odbora ter častnega razsodišča 
je dve leti.

23. člen
(občni zbor)

(1) Najvišji organ društva je občni zbor.
(2) Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.

24. člen
(pristojnosti občnega zbora)

(1) Občni zbor je pristojen da:
• sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve 

pravil ter drugih splošnih aktov društva,
• ustanovi in spreminja odseke društva,
• odloča o letnem vsebinskem in finančnem 

programu ter letnem vsebinskem in finančnem 
poročilu društva,

• odloča o predlogih, pobudah in prošnjah 
svojih članov,

• voli in razrešuje predsednika, podpredsednike, 
tajnika, blagajnika ter člane upravnega 
odbora, nadzornega odbora in častnega 
razsodišča,

• odloča o prenehanju društva, če je bilo to 
predvideno s sklicem občnega zbora,

• imenuje delovna telesa občnega zbora 
(verifikacijska komisija, volilna komisija, 
komisija za sklepe),

• odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu 
nepremičnega premoženja vrednega več 
kot 15.000 €,

• dodeli naziv častnega člana društva,
• odloča o pritožbi zoper sklep častnega 

razsodišča,
• odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi 

in temi pravili.
(2) Sklepi občnega zbora so obvezni za člane.
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25. člen
(predsednik)

Predsednik:
• zastopa in predstavlja društvo ter odgovarja 

za zakonitost poslovanja,
• skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora 

in upravnega odbora,
• sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
• sklicuje občni zbor,
• praviloma zastopa društvo na skupščini PZS,
• odloča o drugih vprašanjih o delovanju 

društva.

26. člen
(podpredsedniki)

(1) Društvo ima največ dva (2) podpredsednika. 
Podpredsednika pomagata predsedniku pri 
njegovem delu in v dogovoru z njim opravljata 
posamezne zadeve z njegovega delovnega 
področja.
(2) Če je predsednik društva odsoten ali zadržan, 
ga nadomešča podpredsednik društva, ki ga 
je določil predsednik. Če predsednik ni določil 
podpredsednika, ki naj ga nadomešča, ali če 
predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča 
najstarejši podpredsednik.

27. člen
(tajnik)

(1) Društvo ima tajnika. Tajnik skrbi za 
organizacijo administrativnega dela društva, 
za vodenje pošte, pripravo zapisnikov UO in 
za arhiv društva.

28. člen
(blagajnik)

(1) Društvo ima blagajnika. Blagajnik skrbi za 
blagajno društva in članarino.

29. člen
(predsedstvo)

(1) Predsedstvo sestavljajo predsednik, podpredsednika, 
tajnik in blagajnik. Člani predsedstva so za svoje 
delo odgovorni UO in občnemu zboru društva.
(2) Predsedstvo:
• pripravlja gradiva za sejo UO,
• redno poroča o svojem delu UO,
• odloča o izvrševanju finančnega programa 

za posamezno programsko sestavino do 
višine 500 €.

30. člen
(upravni odbor)

(1) UO društva upravlja društvo med dvema 
občnima zboroma in izvršuje sklepe, sprejete na 
občnemu zboru.
(2) UO društva sestavljajo predsednik, tajnik, 
podpredsednika, blagajnik in do največ štiri (4) 
članov, izvoljenih na občnemu zboru. 
(3) Načelniki odsekov, ki imajo svoj zbor in po en 
predstavnik vsake sekcije, so člani UO društva 
po položaju. 

31. člen
(pristojnosti upravnega odbora)

(1) UO društva:
• odloča o predlogu dnevnega reda in 

predlogu gradiv, ki jih sprejema občni 
zbor,

• spremlja uresničevanje sklepov občnega 
zbora,

• odloča o operativni izvedbi vsebinskega in 
finančnega programa društva,

• daje soglasje k vodstvom odsekov, 
• odloča o znesku dela članarine, ki pripada 

društvu,
• pripravi letni vsebinski in finančni program ter 

letno vsebinsko in finančno poročilo društva,
• letno poroča PZS o delu društva na podlagi 

poročila, ki je bilo sprejeto na občnemu 
zboru društva in sicer na enotnem obrazcu, 
ki ga izda PZS.

• izbira računovodski servis oz. drugo strokovno 
usposobljeno osebo za vodenje finančnega in 
materialnega poslovanje društva iz drugega 
odstavka 45. člena teh pravi

• daje soglasje k pravilnikom odsekov iz prvega 
odstavka 33. člena teh pravil,

• imenuje vodje posameznih tradicionalnih 
akcij društva,

• skrbi za izvajanje in spodbuja razvoja planinskih 
akcij iz 4. člena teh pravil, 

• ustanavlja in razrešuje sekcije, skupine in druge 
oblike organiziranosti iz 34. člena teh pravil,

• skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih 
materialnih sredstev za izvajanje društvenih 
dejavnosti,

• odloča o poslovnem naslovu društva, 
spletnem naslovu društva in elektronskem 
naslovu društva, 

• odloča o podelitvi priznanj,
• odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, 

drugih predpisov in teh pravil.
(2) UO sprejme pravilnik o varovanju osebnih 
podatkov, s katerim se določijo organizacijski 
in tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje 
osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih 
podatkov, s katerimi upravlja društvo.

32. člen
(poslovnik in odgovornost za delo)

(1) UO društva lahko določi poslovnik o svojem delu.
(2) UO je za svoje delo odgovoren občnemu 
zboru društva.

33. člen
(odseki)

(1) Društvo lahko ima:
• mladinski odsek,
• markacijski odsek,
• odsek za varstvo gorske narave,
• vodniški odsek,

(2) Odseki imajo lahko lastne zbore na katerih 
volijo načelnika in odbor odseka, lahko 
sprejemajo lasten pravilnik, s katerimi uredijo 
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svojo organiziranost in odgovornost organov 
ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega in 
finančnega programa. Odseki delujejo samostojno 
v okviru na občnemu zboru sprejetega letnega 
vsebinskega in finančnega programa. Odseki 
morajo delovati v skladu s pravili in drugimi 
akti društva.
(3) Načelniki odsekov, ki imajo svoje zbore so po 
položaju člani UO društva. 
(4) Odseki se povezujejo v ustrezne odbore MDO 
PD in delujejo v skladu s pravili in z vsebinskimi 
usmeritvami pristojnih komisij PZS.

34. člen
(sekcije, skupine in druge oblike 

organiziranosti)
(1) Društvo lahko za lažje in učinkovitejše izvajanje 
skupno dogovorjenih nalog ustanovi sekcije, 
skupine in druge oblike organiziranosti.
(2) Sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti 
so organizirane po interesnem principu članov 
društva. Niso pravne osebe in imajo omejen 
mandat.
 (3) Sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti 
imenuje in razrešuje UO društva, kateremu so 
odgovorni za delo.

35. člen
(nadzorni odbor)

(1) Nadzorni odbor ima vodjo in dva člana.
(2) Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo 
društva, predvsem pa celotno vsebinsko in 
finančno delovanje društva ter ugotavlja 
skladnost delovanja z zakonom, s temi pravili 
in drugimi akti.
(3) Člani nadzornega odbora imajo pravico in 
dolžnost biti navzoči na občnemu zboru, na sejah 
predsedstva, UO društva, odsekov in projektov 
ter morajo imeti na voljo vsa gradiva.
(4) Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah 
občnemu zboru in o njih redno obvešča predsedstvo 
in UO društva.

(5) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren 
občnemu zboru društva.

36. člen
(častno razsodišče)

(1) Častno razsodišče ima tri člane.
(2) Častno razsodišče izvoli izmed svojih članov 
izvoli vodjo.
(3) Častno razsodišče obravnava kršitve teh 
pravil in Častnega kodeksa slovenskih planincev 
s strani članov društva.
(4) Predlog za obravnavo kršitev lahko poda vsak 
član ali organ društva.
(5) Častno razsodišče izreče naslednje ukrepe:
• opomin,
• javni opomin,
• prepoved opravljanja funkcije za največ 

dve leti,
• izključitev iz društva.

G. POSTOPKI

37. člen
(delo organov društva)

(1) Organi društva, razen občnega zbora, so 
sklepčni, če je navzoča več kot polovica glasov 
za odločanje.
(2) Organi društva, si prizadevajo za odločanje s 
soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča 
z glasovanjem z večino prisotnih članov.
(3) O sejah organov društva se vodi zapisnik, ki 
se ga potrdi na prvi naslednji seji. Sklepi organa 
društva veljajo takoj.
(4) Organi društva lahko poslujejo v e-obliki in 
sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj 
formalno potrditev.
(5) Organi društva odgovarjajo na prejete 
zadeve praviloma v tridesetih dneh od prejema 
zadeve.

38. člen
(sklic občnega zbora)

(1) Občni zbor skliče predsednik društva 
vsaj enkrat letno. O sklicu morajo biti člani 
društva obveščeni vsaj štirinajst (14) dni 
pred sklicem.
(2) Predsednik društva mora sklicati občni zbor 
tudi, kadar to zahteva več kot petina članov 
društva ali nadzorni odbor, če je ta zahtevo sprejel 
soglasno. Če predsednik društva tega ne stori v 
roku trideset (30) dni od prejema pisne zahteve, 
ga skliče predlagatelj sklica.
(3) Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi 
do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva, v 
nadaljevanju občni zbor vodi delovni predsednik. 
Občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja 
zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo 
in druge delovne organe. Najprej se glasuje o 
predlogih predsednika društva.
(4) Če občni zbor ne izvoli predsednika društva ali 
več kot polovice članov UO društva , nadaljujejo 
delo dotedanji organi. Dotedanji predsednik 
društva v roku šest (6) mesecev skliče volilni 
občni zbor.

39. člen
(sklepčnost občnega zbora)

(1) Občni zbor veljavno odloča, če je pred 
glasovanjem navzočih vsaj tretjina članov, ki 
so na zadnji dan preteklega leta imeli plačano 
članarino. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje 
več kot polovica prisotnih glasov.

(2) Če ob predvidenem začetku občni zbor ni 
sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar 
občni zbor veljavno sklepa, če je prisotno vsaj 
deset polnoletnih članov društva.

40. člen
(kandidacijski postopki)

(1) Kandidate za organe društva predlagajo 
člani društva.



78 ...skupaj od leta 1904

številka 23, letnik XX
 

(2) Kandidatura za predsednika društva izključuje 
kandidaturo za člana UO društva.

41. člen
(dopolnjevanje letnega vsebinskega dela 

programa društva)
(1) Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa 
društva lahko poteka sproti z odločitvijo UO 
društva na prvi naslednji redni seji, če so za ta 
del programa na voljo finančna sredstva.

42. člen
(sklic upravnega odbora)

(1) UO društva skliče predsednik društva najmanj 
štiri (4) letno in vsaj pet (5) dni pred sejo.
(2) Ob sklicu predsednik pošlje gradivo.

H. PREMOŽENJE IN POSLOVANJE DRUŠTVA

43. člen
(vrste premoženja)

(1) Društvo lahko ima:
• neopredmeteno premoženje: blagovne 

znamke, avtorske, materialne in moralne 
pravice na stvareh, izdelkih ter kulturno-
umetniških delih, znanje iz dejavnosti 
društva,

• opredmeteno premoženje: nepremična in 
premična osnovna sredstva,

• naložbene nepremičnine: solastninski deleži 
na stavbah, zemljiščih in drugih premičninah 
in nepremičninah.

44. člen
(viri premoženja)

(1) Društvo lahko pridobiva vire premoženja s/z:
• članarino posameznikov,
• prostovoljnim delom,
• dotacijami in donacijami ter sponzorstvom,
• prijavami na javne razpise in pozive,
• zapuščinami, darili ter volili,
• sredstvi odstopljene dohodnine in
• pridobitno dejavnost društva iz dejavnosti 

11. člena teh pravil.

45. člen
(finančno in materialno poslovanje)

(1) Društvo izvaja finančno in materialno 
poslovanje v skladu z računovodskim standardom 
za društva.
(2) Finančno in materialno poslovanje društva na 
podlagi izbora in sklepa UO vodi usposobljena 
oseba ali računovodski servis.

46. člen
(objekti, naprave in oznake)

(1) Društvo skrbi za planinske poti in plezališča.
(2) Društveno premoženje je tudi nakopičeno 
planinsko znanje, veščine in izkušnje, vodniška 
in strokovna literatura, zemljevidi, materialne 
pravice in ugled, ki so ga s svojim delom člani 
društva ustvarili v preteklosti.

I. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE

47. člen
(javnost dela)

(1) Delo društva je javno.
(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje 
organov javne. Javnosti so lahko izključene le pri 
obravnavanju vsebin, ki jih je UO društva označil 
s stopnjo zaupnosti.
(3) Društvo obvešča javnosti v glasilih društva, na 
spletnih mestih, preko oglasne deske, sredstev 
javnega obveščanja, tiskovnih konferenc ali na 
drug primeren način.

J. PRIZNANJA

48. člen
(častni člani društva) 

(1) Občni zbor društva dodeli naziv častnega 
člana posamezniku članu društva za izjemne 
zasluge pri razvoju društva. 
(2) Društvo ima do 3 častne člane.

K. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

49. člen
(prenehanje delovanja)

(1) Društvo preneha obstajati po sklepu občnega 
zbora, po samem zakonu ali če število članov 
pade pod tri. O prenehanju delovanja društva 
in razdelitvi premoženja odloča občni zbor z 
dvotretjinsko večino prisotnih članov. 
(2) V sklepu o prenehanju občni zbor določi 
društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali 
drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi 
cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti 
in po vračilu neporabljenih proračunskih sredstev, 
prenese premoženje društva.
(3) Ob prenehanju delovanja društva brez sklepa 
občnega zbora pripade njeno premoženje 
Planinski zvezi Slovenije. 

L. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen (veljavnost pravil društva)
(1) Pravila društva začnejo veljati z dnem potrditve 
na pristojnem upravnem organu. 
(2) Društvo pravila javno objavi v skladu z enim 
izmed stalnih načinov obveščanja javnosti.
(3) Z dnem veljavnosti novih pravil društva prenehajo 
veljati pravila društva, sprejeta 2. 3. 2002.

51. člen (uskladitev s pravili društva)
(1) Vse pravne akte društva je treba uskladiti s temi 
pravili v roku enega leta od njegove uveljavitve.
(2) UO društva imenuje organe iz svoje pristojnosti 
v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve teh 
pravil. Do imenovanja novih organov opravljajo 
delo sedanji organi.

Šoštanj, 1. 3. 2013 Predsednik društva
Matej Kortnik
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ČLANARINA PD ŠOŠTANJ ZA LETO  2014 
V letu 2014 se v skladu z navodili PZS na področju članarine uvajajo naslednje novosti: 
1. Obvezno vodenje seznamov članov in njihovih pristopnih izjav za VSE ČLANE 

ter posredovanje teh podatkov na PZS. 
2. V letu 2013 so se postopoma začele uvajati nove članske izkaznice, ki vsebujejo 

tudi digitalni zapis podatkov, in sicer za A in A+ člane. V letu 2014 prejmejo nove 
izkaznice tudi B in S+Š člani. Članarino normalno poravnajo v svojem društvu, 
enako kot do sedaj. Nove izkaznice bodo člani prejeli naknadno po pošti na 
stalni naslov, predvidoma v roku 7 dni po vnosu podatkov v informacijski sistem 
Naveza. Stroške izdaje novih izkaznic krije PZS. 

3. Zavarovalno jamstvo za VSE ČLANE začne veljati ob 00.00 naslednjega dne, 
ko se podatki o članu vnesejo v informacijski sistem Naveza ali pošljejo na 
e-naslov clanarina.a@pzs.si. 

INFORMACIJE NA SPLETU 
Vse informacije o članarini so na voljo na spletni strani www.pzs.si pod rubriko 
Članstvo. Vprašanja lahko zastavite na elektronskem naslovu clanarina@pzs.si. 
 
VRSTA IN ZNESEK ČLANARINE PD ŠOŠTANJ ZA LETO 2014

VRSTA 
ČLANARINE

OBRAZLOŽITEV ZNESEK 
ČLANARINE

Vrsta članarine Obrazložitev Znesek članarine

A+ najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi in višjimi 
zavarovalnimi premijami

65,00 €

A+ druž.* najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi in višjimi 
zavarovalnimi premijami

60,60

A najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi 55,00 €

A druž.* najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi 50,60 €

B aktivni člani z večino ugodnosti 22,00 €

B druž.* aktivni člani z večino ugodnosti 17,60 €

B1 Osebe, starejše od 65 let, z ugodnostmi B članov 15,00 €

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

13,00 €

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

10,40 €

P+O predšolski in osnovnošolski otroci 5,00 €

P+O druž.* predšolski in osnovnošolski otroci 4,00 €

druž.* - družinska članarina za posamezno vrsto članarine (starši in otroci do 26. let) se 
lahko obračuna, kadar se članarina poravna najmanj za enega starša in enega otroka 
iz iste družine

 članska izkaznica 1,00 €

 etui PVC za člansko izkaznico 0,50 €

 dnevnik Ciciban planinec in Mladi planinec (za 
P+O člane)

brezplačno
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DRUŽINSKI POPUST 
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. 
Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so 
brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (OPP) 
in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim 
otrokom. Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita 
oba starša in otroci. Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za A+ in A, ki imajo popust, 
enak nominalni višini popusta B članov (4,4 €). B1 člani niso upravičeni do družinskega popusta. 

ZAVAROVANJE ČLANOV PZS 
Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Wiener Städtische, podružnica v Ljubljani. Z njo 
je sklenjena pogodba za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini, 
zavarovanje za stroške vrnitve v domovino in zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. V 
zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih 
kadrov PZS. Možna je tudi ugodna ponudba za zavarovanje odgovornosti društev in njihovih 
članov za škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva. Pogodbo bo vsako 
društvo sklenilo posamično. 
V letu 2014 ostajajo splošni zavarovalni pogoji in obrazci za prijavo nezgod enaki kot v letu 2013.

Osnovno zavarovalno jamstvo velja za opravljanje spodaj naštetih planinskih dejavnosti: 

• POHODNIŠTVO do 6.000 metrov nadmorske višine; 

• TREKING; 

• GORNIŠTVO do 6.000 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po 
težavnostni lestvici UIAA); 

• ALPINIZEM IN ŠPORTNO PLEZANJE (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi 
ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah. 

Zavarovalno jamstvo velja za tiste člane PZS, ki so včlanjeni v alpinistične odseke, alpinistične 
klube in alpinistične sekcije posamičnih planinskih društev, oziroma tiste člane, ki so v 
okviru teh odsekov, klubov in sekcij opravili najmanj izpit za alpinističnega pripravnika. 
Poleg tega zavarovalno jamstvo velja za alpinistične tečajnike posamičnih alpinističnih 
odsekov, klubov ali sekcij, če izvajajo dejavnost alpinizma v okviru organiziranega šolanja 
za pridobitev naziva alpinistični pripravnik, skladno s pravili stroke. 

Zavarovalno jamstvo pri dejavnosti športnega plezanja velja za člane PZS, ki so opravili oz. 
opravljajo začetni tečaj športnega plezanja ter pri plezanju upoštevajo pravila varovanja, 
določena v okviru PZS. 

Člani morajo pri opravljanju alpinistične dejavnosti in športnem plezanju upoštevati 
priporočila stroke, vremenske razmere in splošna opozorila. 

Zavarovalno kritje ne velja za: 
- alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja – solo plezanje (plezanje 
posameznika brez varovanja), 
- urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih), 
- člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo 
pripravi naknadno. 
Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, organizirana v območju zunaj 
evropskih gorstev, katere namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že preplezano 
smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje.  

• TURNO KOLESARSTVO: turno kolesarstvo je posebna zvrst gorskega kolesarstva, ki nima 
tekmovalnih ciljev in se izvaja v naravi. V turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega 
kolesarjenja, kot so spust, downhill, freeride in druge adrenalinske dejavnosti s kolesi. 
Zavarovalno jamstvo velja tako za organizirane ture pod vodstvom vodnikov PZS kakor 
tudi za individualne ture članov, kadar se turno kolesarstvo izvaja skladno s priporočili PZS 
turnim kolesarjem. Zavarovalno kritje je izključeno, kjer je z oznakami ali drugo signalizacijo 
označeno, da se ne sme kolesariti. Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS zahteva 
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poročilo o nezgodi, iz katerega mora biti razvidno: kraj nezgode, na kateri poti/površini 
se je pripetila nezgoda, vzrok nezgode, ali je zavarovanec uporabljal zaščitno opremo, 
ali je zavarovanec izvajal turno kolesarstvo v skladu s priporočili PZS ter vsa druga dejstva, 
potrebna za ugotavljanje okoliščin nezgod. Obvezna je uporaba zaščitne opreme (čelada 
itd.). Izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo zaradi udeležbe na 
tekmovanjih. 

• TURNO SMUČANJE v primeru, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oz. 
spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja). Izključena 
je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju.

• KRPLJANJE, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti; 

• PROSTOVOLJNO VODNIŠTVO; 

• PRIREDITVE IN AKCIJE v organizaciji PZS ter planinskih društev. 

Kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije. 
 
Vse dejavnosti je treba izvajati razmeram in znanju udeležencev primerno. Upoštevati je treba 
tudi priporočila stroke, trenutne razmere in splošna opozorila. Ob nezgodi lahko zavarovalnica 
od PZS zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega morajo biti razvidni opis dogodka in vsi podatki, 
potrebni za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. Od organov PZS ima zavarovalnica pravico 
zahtevati tudi preostala dokazila, potrebna za ugotavljanje zavarovalnega jamstva.  

Nezgodno zavarovanje članov
Zavarovalne vsote (EUR)

Zavarovalno kritje Člani A+ Člani A Člani B, B1   
S in Š

Člani       
P in O

Nezgodna smrt (EUR) 25.000 15.000 5.500 5.500
Invalidnost (EUR) 75.000 50.000 8.500 8.500
Območje kritja svet svet svet svet

Stroški reševanja v gorah
Poleg stroškov reševanja, ki nastanejo zaradi nezgode ali življenjske nevarnosti zavarovanca, 
zavarovanje stroškov reševanja zajema tudi:
• stroške reševanja nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovanim, če pride do 

nesreče na gorskem terenu, od koder nepoškodovani plezalec sam ne bi mogel varno 
nadaljevati poti; 

• stroške reševanja v primeru poškodbe tehnične opreme, če ta ne omogoča varnega 
nadaljevanja ture ali alpinističnega vzpona.

Zavarovanje stroškov reševanja za člane A in A+ dodatno zajema tudi:
• stroške reševanja v primeru omaganja, izčrpanosti in siceršnje stiske na gori, ki bi lahko 

ogrozila življenje člana;
• stroške reševanja v primeru, ko se je član zaplezal ali izgubil in ne more varno nadaljevati ture.

Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.000 metrov, pri alpinizmu in športnem 
plezanju pa do višine 5.000 metrov.

Kritje za vse kategorije zajema samo povrnitev stroškov reševanja. Kritje ne vključuje 24-urne 
asistence pri reševanju. Prav tako zavarovalno jamstvo ne velja za alpinistične odprave, ki se 
lahko zavarujejo individualno. 

Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje Člani A+ Člani A Člani B, B1   

S in Š
Člani       
P in O

Stroški reševanja 15.000 10.000 3.000 3.000
Območje kritja Ves svet, razen 

Slovenija
Evropa in 

Turčija, razen 
Slovenija

Evropa in Turčija, 
razen Slovenija

Evropa in Turčija, 
razen Slovenija
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Zavarovanje stroškov reševanja za člane A+ velja za ves svet. Člani A+ imajo s plačilom članarine 
avtomatsko tudi sklenjeno zavarovanje za stroške reševanja pri zavarovalnici Generali pod 
nekoliko izboljšanimi pogoji, kot so bili v preteklem zavarovalnem obdobju.

Zavarovanje stroškov reševanja za člane A, B, B1, S+Š in P+O velja v tujih gorah Evrope in Turčije. 
Ne velja za domače gore (Slovenija), ker je pri nas reševanje brezplačno, razen v primerih 
hude malomarnosti, kar pa izključuje vsako zavarovanje.

Dodatno zavarovanje za stroške vrnitve za vse člane A in A+ 
Poleg stroškov reševanja v gorah se krijejo tudi stroški za vrnitev poškodovane osebe v domovino, 
vendar samo za člane A in A+.
Stroški vrnitve so stroški prevoza ponesrečenca, ki so pogojeni z nastankom nezgode, krite 
v nezgodnem zavarovanju članov. Prevoz mora priporočiti zdravnik, če se je zavarovanec 
ponesrečil zunaj svojega kraja bivanja (zunaj Slovenije) in ga je treba prepeljati s kraja nezgode 
oz. bolnišnice, kamor je bil pripeljan po nezgodi, do njegovega kraja bivanja oz. njegovemu 
kraju bivanja najbližje bolnišnice. Pri nezgodi s smrtnim primerom se povrnejo tudi stroški prevoza 
pokojnika do njegovega zadnjega kraja bivanja v Sloveniji.

Članstvo Zavarovalna vsota (EUR)
A 1.000,00 (razen Slovenija)

A+ 2.000,00 (razen Slovenija)

Zavarovanje zasebne odgovornosti članov
Zavarovalne vsote (EUR)

Zavarovalno kritje Člani A+ Člani A Člani P in O, 
B, B1,S in Š

Zavarovanje odgovornosti 
(enotna zavarovalna vsota)

150.000 120.000 50.000

Območje kritja svet svet Evropa in Turčija

Opombe
Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja naslednje leto, velja neprekinjeno 
zavarovalno jamstvo. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči 
ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.

Zavarovalno jamstvo za VSE ČLANE PZS je podano ob 00.00 naslednjega dne, ko je plačana članarina 
in ko je o plačilu članarine obveščena PZS (seznam članov je osnova za zavarovalno jamstvo). 

Posebnosti zavarovanja za reševanje v tujini pri A+ ČLANARINI
Zavarovalno kritje velja za cel svet, izključeno je le kritje stroškov reševanja v primeru odprave 
v tuja neevropska gorstva nad 5.000 metrov nadmorske višine ter v primeru odprave na 
Arktiko, Antarktiko in na Grenlandijo. Kritje vključuje tudi stroške reševanja na področjih lažjih 
pohodniških, treking smeri do nadmorske višine 6.000 metrov.
Iz zavarovalnega kritja je izključeno kritje stroškov reševanja v primeru nezgode pri udeležbi na 
pokrajinskih, državnih ali mednarodnih tekmovanjih na področju nordijskega in alpskega športa, 
deskanja na snegu, smučanja ali deskanja na snegu v prostem slogu (freestyling), tekmovanjih 
v bobu, in sankanju ter na treningih za katerega koli od teh športov.
Iz zavarovalnega kritja je izključeno tudi kritje stroškov reševanja v primeru, da zavarovanec 
doživi nezgodo oz. zaide v življenjsko nevarnost pri plezanju brez varovanja ter pri solo plezanju 
nad V. zahtevnostno stopnjo po UIAA lestvici.

Stroški reševanja so nujno potrebni stroški, ki nastanejo, kadar doživi zavarovanec nezgodo oz. 
zaide v življenjsko nevarnost v gorah ali v vodi, ne glede na to, ali se pri tem poškoduje ali ne. 
Zavarovani so le dokazani (reševalci izdajo račun) stroški iskanja, klasičnega in helikopterskega 
reševanja v gorah, na smučiščih, pri nesrečah na vodi po vsem svetu ter prevoz do najbližje 
prevozne ceste oz. do najbližje bolnišnice glede na kraj nezgode. 

Poleg A+ članov so zavarovani tudi njihovi življenjski partnerji, ki živijo z njimi v skupnem 
gospodinjstvu ter njihovi otroci do 18. leta starosti, ki pristopijo h kolektivnemu družinskemu 
nezgodnemu zavarovanju.
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Veljajo splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb Zavarovalnice Generali. A+ člani v primeru 
uveljavljanja reševanja v tujini izpolnijo tudi obrazec Zavarovalnice Generali prijava škode za 
plačilo stroškov reševanja/nudenja medicinske pomoči.
Možnost sklenitve dodatnega zavarovanja za reševanje po vsem svetu za ostale člane PZS
Člani PZS, ki nimajo plačane A+ članarine, si lahko razširijo svoje zavarovalno kritje za reševanje 
v tujini  in si s tem zagotovijo enake pogoje, kot jih imajo A+ člani (območje kritja ves svet, višje 
zavarovalno kritje, razširitev na družinske člane). Premija znaša 6,10 €.

Postopek:
Izpolnite »seznam plačnikov dodatnega zavarovanja za stroške reševanja za ves svet (družinska) 
Generali d. d.« PRILOGA 5. Obrazec pošljite na naslov katarina.macek@pzs.si ali po klasični 
pošti: Planinska zveza Slovenije, p. p. 214, 1001 Ljubljana. 
Plačilo izvedete na transakcijski račun PZS: 0510 0801 0489 572 sklic 00 760120-2014.
Po prejemu obrazca in plačila boste od zavarovalnice prejeli potrdilo o sklenjenem zavarovanju.

Opozorilo: zavarovanje v okviru članstva PZS ne zajema stroškov bolnišničnega zdravljenja, 
zato se pred odhodom v tujino pozanimajte glede sistema kritja v državi, kamor ste namenjeni. 
V državah, članicah EU in EGP, Švici, Hrvaški, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori 
ter Avstraliji, lahko uveljavljate pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v drugih 
državah lahko dobite stroške zdravljenja naknadno povrnjene pri Zavodu za zdravstveno 
varstvo Slovenije. Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. konvencijsko potrdilo 
naročite vsaj 4 dni pred odhodom. Več o naročilu in pravicah v posamezni državi si lahko 
preberete na spletni strani ZZZS. Glede na izbrano destinacijo in potrebe so na voljo tudi 
dodatna turistična komercialnega zavarovanja (Coris, Elvia, Tilia, Generali ...).

MOŽNOSTI DODATNIH ZAVAROVANJ ZA ČLANE PZS
Z zavarovalnico se dogovarjamo za posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za 
tujino, dodatnega nezgodnega zavarovanja z rento in zavarovanja za ostale prostočasne 
dejavnosti, ki bodo pripravljeni posebej samo za člane PZS. Zavarovanja se bo sklepalo 
individualno preko spletne strani www.pzs.si ali osebno na zavarovalnici. 

KRATKA NAVODILA ZAVAROVANCEM GLEDE POSTOPKA UVELJAVLJANJA ZAVAROVANJA, KI 
IZHAJA IZ ČLANSTVA V PZS

PRIJAVA NEZGODE
Postopek prijave škodnega primera iz naslova nezgodnega zavarovanja 
V primeru nezgode:
• pokličite 112 in upoštevajte navodila operaterja in gorske reševalne službe;
• poiščite zdravniško pomoč in se med zdravljenjem držite navodil zdravnika;
• po končanem zdravljenju prijavite nezgodo z izpolnitvijo obrazca Prijava nezgode, ki ga 

dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS; priložite kopije vse zdravniške 
dokumentacije o poteku in trajanju zdravljenja, skupaj z izvidi o morebitnih posledicah, 
ter podatke o predhodnih boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih.

• obrazec se pošlje na PZS (po pošti ali e-pošti); PZS prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji 
postopek; 

• če se uveljavlja tudi zavarovanje za stroške reševanja v tujih gorah, je treba ob prijavi 
predložiti tudi potrdilo o plačilu stroškov reševanja.

V primeru smrti:
• upravičenec izpolni obrazec Prijava smrti, ki je prav tako na voljo na spletni strani PZS in 

objavljen v Obvestilih PZS; prijavi priloži tudi zahtevano dokumentacijo in jo pošlje na PZS 
(po pošti ali e-pošti).

UVELJAVLJANJE STROŠKOV REŠEVANJA V TUJIH GORAH
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja za reševanje v gorah
• Če je potrebno reševanje v tujih gorah, mora zavarovanec poravnati račun za reševanje. 

Znesek bo v primeru potrjenega zavarovalnega jamstva naknadno povrnila zavarovalnica.
• Zavarovanje uveljavljate s spletnim obrazcem na www.pzs.si ali obrazcem Prijava nezgode, 

ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS in ga posredujete na 
naslov PZS. Priložite kopijo računa za stroške reševanja in potrdilo o plačilu. Člani P+O, 
S+Š, B, B1 in A izpolnijo obrazec PRIJAVA STROŠKOV REŠEVANJA ALI VRNITVE zavarovalnice 
Wiener Städtische. Člani A+ izpolnijo obrazec PRIJAVA ŠKODE ZA PLAČILO STROŠKOV 
REŠEVANJA / NUDENJA MEDICINSKE POMOČI zavarovalnice Generali. 
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PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA IZ ODGOVORNOSTI 
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja odškodninske odgovornosti
• Če je zavarovanec v okviru dejavnosti povzročil škodo tretji osebi, izpolni obrazec Prijava 

škodnega primera zavarovanca odgovornosti.
• Oškodovanec, ki mu je bila povzročena škoda s strani zavarovanca, izpolni obrazec 

Odškodninski zahtevek.
• Na voljo je spletni obrazec ali obrazec, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi 

v Obvestilih PZS, in ga pošljete na naslov PZS.

UGODNOSTI ZA ČLANE:
Kategorije članstva 2014 A+ A B B1 S+Š P+O OPP

1. zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski 
dejavnosti

* * * * * *

2. zavarovanje za invalidnost pri planinski 
dejavnosti 

* * * * * *

3. zavarovanje za stroške reševanja v tujini – ves 
svet

*

4. zavarovanje za stroške reševanja v gorah 
Evrope in Turčije

* * * * *

5. dodatno zavarovanje za stroške vrnitve 
poškodovanca 

* *

6. zavarovanje odgovornosti * * * * *
7. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 

PZS (50 %), razen   v sobah z 1 do 4 ležišči v 
planinskih kočah I. kategorije (30 %)

* * * * * * *

8. popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 
18 planinskih organizacij Evrope

* * * * * * *

9. oprostitev plačila turistične takse v planinskih 
kočah

* * * * * * *

10. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi 
planinec/ Mlada planinka*

*

11. naročnina na revijo Planinski vestnik * *
12. Planinski kažipot 2014 * *
13. popust pri nabavi edicij v Planinski založbi 

PZS (10 %)
* * * * * * *

14. popust pri naročnini na Planinski vestnik (10 
%)

* * *

15. popust pri nabavi opreme in storitev po 
seznamu pogodbenih partnerjev PZS

* * * * * * *

16. popust pri obisku Slovenskega planinskega 
muzeja (20 %)

* * * * * * *

* Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo P+O članov, 
plus 10 %.

Popusti za člane društev pri partnerjih PZS:
(uveljavljanje z veljavno člansko izkaznico)

Izdelovalec/
trgovina

Popusti za 
individualne 

člane

Popusti za člane 
pri nakupu prek 

društva

Popusti za 
strokovne kadre 
PZS, registrirane 

alpiniste

Komentar

Alpina Žiri 10 % 20 % za 
posamične 
nakupe in 25 % 
vpri nakupu več 
kot 20 parov 
obutve

30 % Velja v vseh Alpininih 
prodajalnah v 
Sloveniji.
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Annapurna Way 10 % za 
gotovino in 
5 % za reditne 
kartice

15 %

Gornik
Mojca 

Mohorič, s. p.

10 % 15 % oz. dogovor 
pri večjih 
naročilih

15 % individualno
20 % pri skupini

Iglu Šport 10 % za gotovino in
5 % za negotovino

10 % in dodatnih 
10 % popusta 
kot dobropis ob 
koncu leta

Promontana Kranj 10 % 10 % pri nakupu 
nad 830,00 €

20 % Popusti ne veljajo za 
izdelke v akciji in za 
ProMo cene.

Tomas Šport 2 15 % 20 % pri nakupu 
nad 630,00 €

25 % Pri nakupu treking 
in planinske obutve. 
Popusti ne veljajo 
za izdelke z znižano 
ceno in v akcijski 
ponudbi.

Univet, d. o. o. 10 % 20 % pri nakupu 
nad 1000,00 €

15 %

Intersport 10 % za opremo, 
oblačila ali 
obutev za 
pohodništvo ter 
gorska kolesa

15 % za 
posamične 
nakupe opreme, 
oblačil ali obutve 
za pohodništvo 
ter gorska kolesa

20 % za opremo, 
oblačila ali 
obutev za 
pohodništvo ter 
gorska kolesa

Popust velja za 
izdelke po rednih 
cenah. Popusti se ne 
seštevajo in ne veljajo 
za izdelke INTERSPORT 
priporoča.

15 % za opremo, 
oblačila 
ali obutev 
McKINLEY

popust po 
dogovoru 
za skupinske 
nakupe v 
vrednosti nad 
2.000,00 €

popust po 
dogovoru za 
skupinske nakupe 
v vrednosti nad 
2.000,00 €

Simpro, d. o. o. 25 % za 
enkratni nakup 
v vrednosti 
najmanj 1000 €

30 % za nakup 
prek PZS
v tekočem letu

Blagovna znamka 
Jack Wolfskin 
(oblačila, obutev, 
oprema).

Singla.si 10 % 20 %
KC Bauer, d. o. o. popust za kolesa znamk KTM, Focus, Merida, Wheeler, Fuji, Authot, Kettler, 

Aurora, Cinzia, Haro in Jamis
Garmin Slovenija, 

d. o. o.
10 % popusta pri nakupu GPS Garmin, prodaja: poslovna cona A22, Šenčur in 
Založba PZS, Dvorakova 9, Ljubljana

ON line, d. o. o. 15 % popusta pri nakupu izdelkov znamke On-Line
Žolna šport 10 % popusta pri nakupu izdelkov znamke ŽOLNA ŠPORT

Thermana, d. d.
Terme Laško

20 % popusta za bazen in savno
10 % popusta za wellness storitve

Terme KRKA Terme Dolenjske Toplice:
10 % na redne cene namestitev in 15 % na redne cene wellness storitev
Terme Šmarješke Toplice:
10 % na redne cene namestitev in 15 % na redne cene wellness storitev
Talaso Strunjan:
10 % na redne cene namestitev in na redne cene wellness storitev
Hoteli Otočec:
15 % na redne cene namestitev
Hotel Krka Novo mesto:
15 % na redne cene namestitev
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Zavarovalnica 
Generali

5 % popust na:
- avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila za normalno uporabo in uporabo 
za invalide (izključena je uporaba za taksi in rent a car
- zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO)
- zavarovanje voznika motornega vozila zaradi telesnih poškodb (AO-plus)
- zavarovanje avtomobilskega kaska (polni in delni)
- zavarovalnih pogodb za PaketDom zavarovanja
- PaketDom nepremičnine
- PaketDom premičnine

Zavarovalnica 
Wiener Städtische

10 % popusta na zavarovanje stanovanjskih hiš in etažne lastnine in 
stanovanjske opreme
5 % popust na letno premijo za nezgodno zavarovanje (TOP 400)

Logarska dolina d. 
o. o.

prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 8. ure zjutraj

POPUSTI VELJAJO V NASLEDNJIH PRODAJALNAH:
Alpina Žiri, www.alpina.si: popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah po Sloveniji. V teh 
prodajalnah je predstavljena tudi celotna kolekcija pohodne obutve. Seznam vseh prodajaln: 
www.alpina.si/si/mreza/si/.  
Annapurna Way, www.annapurna.si, Krakovski nasip 10, Ljubljana; trgovina Švarova ulica 14, 
Ljubljana.
Gornik, Mojca Mohorič, s. p., www.gornik.si, Gorenja vas – Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912. 
Iglu Šport, d. o. o., www.iglusport.si: Ljubljana - Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31; BTC/ 
Šmartinska c. 152, hala 3/I; Maribor - Jadranska c. 27; Celje – Ul. Mesta Grewenbroich 9; Kranj 
– Ulica Mirka Vadnova 19; Lesce - Alpska c. 27; Solkan (Nova Gorica) – Trg Jožeta Srebrniča 
4; Tolmin – Trg 1. maja 1;  Bovec – Ledina 3; Koper – Ljubljanska cesta 3.
Promontana, d. o. o., Kranj, www.promontana.si: Ljubljana – Poljanski nasip 6; Domžale – 
Ljubljanska c. 81; Kranj – Koroška c. 5; Bled – Ljubljanska c. 1.
Prodajalne Tomas Šport 2, d. o. o., www.tomassport.si: 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 1, Karsika center; Postojna – Tržaška 11; Nova Gorica – 
Gradnikove brigade 7.
Univet, d. o. o., Ljubljana, www.univet.si: poslovalnica Pohodnik BTC, hala A, Šmartinska 152, 
Ljubljana.
Intersport, www.intersport.si: 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).
Singla.si, Spletna trgovina Matija Butina s.p. www.singla.si: Ulica Marije Mlinar 3, 1000 Ljubljana.
On-line, d. o. o., www.on-line.si: trgovina Brezovica 1, Žirovnica. 
KC Bauer, d. o. o., www.centerbauer.com: Kolesarski center Bauer, d. o. o., Šmartinska cesta 
152, 1000 Ljubljana.
Garmin Slovenija, d. o. o., www.garmin.si: prodaja: poslovna cona A22, Šenčur in Založba PZS, 
Dvorakova 9, Ljubljana.
Thermana, d. d., Terme Laško, www.termana.si: Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško. 
Terme Krka, www.terme-krka.si.
Zavarovalnica Generali, www.generali.si: Kržičeva 3, 1000 Ljubljana. Popust na zavarovanja 
velja za sklenitev pogodbe preko mest zavarovalnice, ki ponujajo programsko opremo eZP za 
sklepanje zavarovalnih pogodb, razen pogodbenih partnerjev zavarovalnice, ki uporabljajo 
za sklepanje pogodb programsko opremo Form.NET. Natančen seznam je na spletni strani 
zavarovalnice.
Zavarovalnica Wiener Städtische, www.wienerstaedtische.si: Masarykova 14, 1000 Ljubljana.
Logarska dolina d.o.o., www.logarska-dolina.si, Logarska dolina 9, 3335 Solčava.

Splošni zavarovalni pogoji  so ostali nespremenjeni in so bili objavljeni z Navodili za Članarino 
PZS 2013, objavljeni so tudi na spletni strani PZS, Članstvo/ Zavarovanje članov PZS: http://
www.pzs.si/vsebina.php?pid=79.



www.pd-sostanj.si 87

Planinski popotnik 
 

Podpornik PD Šoštanj

TEŠ leta 2014

69,90€
Pohodniške  

hlače Milo Vino

www.kibuba.com

Informacije: 
041 406 284   ali  jani.kortnik@siol.net

Glasbena delavnica Janez Kortnik s.p., Lokovica 55, 3325 Šoštanj

ŠOLA 
KITARE

KITARA •  BAS KITARA 
KONTRABAS • MANDOLINA
TAMBURICA • BOBNI

Nudimo:
• različne zvrsti glasbe
• strokovnost, dolgoletni 
   pedagoški staž
• prijazno podajanje znanja otrokom, 
   programi za odrasle
• zagotovljen uspeh v kratkem času
• podajanje teoretičnega znanja 
   nevsiljivo preko instrumenta



TATRE 2014
VRHOVI, GOZDOVI IN 

NEOKRNJENA NARAVA
23.08.2014 – 30.08.2014 – 8 dni


