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Ko se zjutraj prebudim
mi pogled nehote
uide na vrhove planin,
ki s soncem obsijane
ne`no vabijo v svoj raj.

Ravno v teh dneh je prava zimska
idila in korak po belih planjavah je
mehak. Ob tem se spomnim vseh
poti, ki smo jih lani prehodili z
dru{tvom, u`ivali v naravi, se sprostili in nabirali energijo za nove izzive.
@iveti z naravo ni lahko, je pa prijetno, ~e ji zna{ prisluhnit in odkrije{
vse njene ~are, ne da bi s tem
kakorkoli {kodoval okolju.
Naj vas spremlja moja `elja, da bi
tudi letos do`iveli ~imve~ lepih trenutkov v hribih, kjer bi se nau`ili
vsega tistega lepega, ~esar se v
mestu ni mogo~e.
Varen korak in sre~no pot!

Miran Hudej

www.planinskodrustvo-sostanj.si

ZA UVOD...

ZA UVOD... BESEDA PREDSEDNIKOVA
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Pozdrav iz Innsbrucka

Skupaj od leta 1904
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skupaj od leta 1904
POZDRAV IZ
INNSBRUCKA

Ker se hribi ne kon~ajo na
dr`avni meji, slejkoprej
nanese, da pri~ne{ obiskovati tudi sosednje de`ele. ^e to
pove`e{ {e s koristnim,
lahko iz tega nastane marsikaj zanimivega. Tako sem se
odpravila na drugo stran
Alp, da pote{im svojo hribovsko obsedenost (tako
pravi mama) ter opravim
dol`nosti do svojega poklica
(pripravni{tvo). In naneslo
je, da trenutno bivam v
Innsbrucku in delam kot
pripravnica na organizaciji
WWF - Tirol (World Wide
Found for Nature), ki koordinira programe nevladnih
organizacij v Alpah.
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Prvi vtisi so vsekakor bolj{i od pri~akovanj
pred odhodom. Sploh ~e ima{ v sebi nekaj slabih mnenj ... iz otro{kih let, ko smo s star{i
hodili ~ez mejo po kavo in pralni pra{ek in so
nas Avstrijci na meji zmeraj prere{etali kot da
smo ne vem kak{ni {vercerji, ali neuspehi pri
{topanju ~ez Avstrijo, ali dejstvo, da {e nisem
sre~ala ustvarjalnega Avstrijca/-ke ter
vpra{anje, ali ta dr`ava sploh premore {e kaj
ve~ od lepe turisti~ne razglednice in jodlarske
muzike? In ker je nepo{teno soditi na osnovi

predsodkov, je treba zadeve preveriti na lastni ko`i...
Innsbruck me je pozdravil s sne`inkami in s
prijaznim strojevodjo, ki je `e po svoji opravi
dal vedeti, da je ponosen Tirolec. Po prvih
potepanjih po mestu tudi kar hitro dobi{
ob~utek, da si v »sredi{~u« Alp. Po ulicah
sre~uje{ smu~arje, planince, lovce, fjakarje s
turisti, ki vabijo na raznorazna zimska do`ivetja v naravi, ponujajo turisti~ne prospekte in
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svojo blagovno znamko »Tirolska - na{a
de`ela«. Ponosni so na svojo »gorjansko« tradicijo in jo tudi uspe{no tr`ijo. V decembru je
mesto prepravljeno s turisti, veliko jih prihaja
iz Italije in (po njihovo) iz Ju`ne Tirolske. Ti
pokupijo vse kar di{i po tirolski folklori. Tudi
kapo iz ov~je volne za 80 eurov!? Doma~i
izdelki gredo za med. Ko bom spet brezposelna, bom razmislila o pre`ivljanju kot pletilja ali
prodajalka ekolo{ko pridelane hrane v
Innsbrucku.
Tirolce si ve~inoma
predstavljamo
kot
zatrte hribovce v
pumparcah, s harmoniko in jodlarskimi glasbenimi
vlo`ki.
Zatrtosti v negativnem smislu {e nisem
sre~ala. So prav prijazni. Presenetili so
me s pozdravljanjem
na ulici. Tega sicer res
ne do`ivi{ pred trgovino v sredi{~u mesta,
je pa obi~ajno v soseskah in na obrobju.
No{nja narodne no{e
je del ohranjanja tirolske identitete in pumparce ali lovska obleka so lahko tudi sve~ana
oprava. Na bo`i~nem koncertu v mestnem
kongresnem centru si brez tovrstne obleke
kar nekako »gol«. Da pa tirolska glasba ni
samo tisto, kar prodajajo turisti~ne oddaje,
sta me prepri~ala moj sostanovalec in {ef, ki
se oba ljubiteljsko ukvarjata z ljudsko glasbo. V
njenih pesmih se poleg citer in pi{~ali pletejo
zvoki harfe (tirolska varianta) in dud, katerih

www.planinskodrustvo-sostanj.si
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poreklo {e ni dore~eno. Vsebina je podobna
na{im - o lepotah gora, neosvojenem dekletu,
pogubljenem lovcu, tako da poslu{anje kmalu
vzbudi domoto`je po na{ih hribih...
Kot zagreto planinko me je seveda takoj zanimalo, kako pa kaj gorni{tvo in planinska
dru{tva? Le-to jim vsekakor ni postranska
dejavnost, kar prepri~a `e sam obisk sede`a
sekcije Innsbruck pri Avstrijskem planinskem
dru{tvu (Österreicher Alpenverein). To je {tiri
nadstropna zgradba, v kateri je informacijska
pisarna odprta vsak delovnik po osem ur,
oddelek za kartografijo in strokovno
prou~evanje, vodni{ka {ola, prodajalna planinskih kart, vodnikov in knjig, muzej zgodovine
planinstva na Tirolskem ter nekaj pisarn. Biti
~lan planinskega dru{tva nekako ne pomeni
samo koristiti ugodnosti ~lanstva, ampak je
tudi prispevek posameznika k ohranjanju tradicije, krepitvi »gorjanske« zavesti in spodbujanju gorni{ke dejavnosti. ^lanarina zna{a od 14
do 42 eurov in prinese pribli`no 2/3
finan~nega priliva dru{tva. Od 662.000 prebivalcev de`ele Tirolske (v Avstriji) jih je pribli`no
55.000 ~lanov planinske organizacije, od tega
jih je 22.000 v sekciji Innsbruck. Dokaj zgovoren podatek, ~e pomislimo, da ima Innsbruck
130.000 prebivalcev.
Poleg gorni{tva in mno`ice {portnih dejavnosti ponuja Innsbruck {e marsikaj zanimivega na
temo Alp. To nameravam spoznavati v naslednjih mesecih. In mislim da mi bivanje tukaj
res ne bo dolgo~asno.
Lep pozdrav vsem skupaj!

Martina Pe~nik
04

O NARAVI
Narava sama ne pomeni ni~esar, ne pove
ni~esar neob~utljivemu duhu... Lepota je
tam, kjer jo opazijo... gotovo jo boste videli... ~e ste jo pripravljeni videti - ~e jo boste
iskali.
(Henry David Thoreau)
Previsoko ceno pla~ujemo za tisto, ~emur
pravimo 'napredek'. Ni samo Zemlja tista, ki
je pla~ala ceno na{e obsedenosti z industrijskim napredkom, temve~ tudi tisti krhki
delec nas, ki se odziva na vi{je vrednote,
kakor pa je materialno bogastvo.
(Jonathan Porritt)

Gri~i so vedno lep{i kakor kamnite stavbe,
veste. @ivljenje v mestu je umetno `ivljenje.
Veliko ljudi le redko za~uti pod nogami pravo
prst, le redko vidi rasti rastlino - razen v
cvetli~nem lon~ku - ali se dovolj oddalji iz
dosega uli~nih svetilk, da bi za~util ~ar
no~nega neba, posejanega z zvezdami.
(Tatanga mani ali Hode~i bizon, Kamniti
Indijanec)
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Šo{tanjski planinci smo v za~etku
mednarodnega leta gora izvedli kar
nekaj aktivnosti, ki so `e kar
nekak{en "`elezni repertoar". Poleg
udele`be na pohodih na Osankarico,
na Goro Oljko (Zdravju naproti) in
na Peco smo samostojno organizirali in izvedli tradicionalen pohod po
Tr{ki poti okoli Šo{tanja. Seveda ne
gre prezreti sre~anja planincev iz
zahodnega dela Šale{ke doline, ki
mu re~emo tudi ob~ni zbor PD
Šo{tanj.

Planinski popotnik je Šo{tanj~anom znano
interno glasilo Planinskega dru{tva
Šo{tanj, ki izhaja od leta 1995 in je `e
nekaj let po za~etku izhajanja preseglo
interni okvir. Lansko {tevilko so avtorji
posvetili Mednarodnemu letu gora 2002.

V soboto in nedeljo, 18. in 19. maja, je na
Koro{kem v okolici Me`ice in vse do
Ivar~kega jezera potekalo Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT), ki
je uradno dr`avno tekmovanje v planinski
orientaciji. Udele`ila se ga je tudi C ekipa
(mladi od 15. do 27. leta) planinskega
dru{tva Šo{tanj v sestavi Matej Kortnik,
Bojan Rotovnik, Jure Grudnik, Janez
Kugoni~ in Grega Kugoni~, ki je v kon~nem
se{tevku dosegla 1. mesto in postala
dr`avni prvak. (na sliki spodaj)

www.planinskodrustvo-sostanj.si

Mednarodno LETO GORA

PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ V
MEDNARODNEM LETU GORA
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V ~etrtek, 20. junija 2002 je bila v Mestni galeriji Šo{tanj otvoritev razstave planinskih fotografij Cirila Velkovrha iz Ljubljane z naslovom:
Lepote gora in verska znamenja ob planinskih
poteh.
Otvoritve razstave planinskih fotografij se je
udele`ilo okoli 40 ljubiteljev gora in fotografije, ki
so bili dele`ni tudi kraj{ega kulturnega programa
v izvedbi Jo`eta Gali~a. Avtorja fotografij je
predstavil "biv{i" Šo{tanj~an Franc Tajnik, recenzijo razstavljenih fotografij pa je pripravil direktor
Kulturnega centra Ivan Napotnik iz Velenja,
Damjan Kljaji~.
Ciril Velkovrh je v Mestni
galeriji Šo{tanj postavil na
ogled 12 fotografij iz ciklusa Verska znamenja ob planinskih poteh ter 24 fotografij iz ciklusa Lepote gora.

Slemenu, ki bo na ogled na leto{njem ob~nem
zboru.
V okviru praznovanja ob~inskega praznika in
Dnevov rekreacije 2002 sta Ob~ina Šo{tanj in
Planinsko dru{tvo Šo{tanj izvedla 2. pohod na
najvi{ji vrh ob~ine Šo{tanj - na Smrekovec.
Pohoda se je pod vodstvom {tirih vodnikov
udele`ilo 82 pohodnikov (38 `ensk in 44
mo{kih). Start pohoda je bil ob 8. uri pri
gosti{~u Greben{ek v Belih Vodah, nato pa se je
skupina podala mimo Homca, Luka, Sp. Brlo`nika
(kjer so jih s ~ajem pri~akali lovci lovske dru`ine

Skupaj s PD Velenje in PD
Vinska Gora smo julija
izvedli akcijo »Gremo skupaj
varno v gore«. O tem smo
pripravili
informacijsko
zlo`enko in izvedli tri ture
razli~ne zahtevnosti.

21. septembra 1952 je
Planinsko dru{tvo Šo{tanj odprlo Dom na
Slemenu 1052m, ki so ga kasneje preimenovali v Andrejev dom na Slemenu po prvem
~astnem predsedniku PD Šo{tanj in zelo
zaslu`nemu za izgradnjo doma na Slemenu,
Andreju Stegnarju.
Lani je minilo 50 let od izgradnje in tak{en jubilej
smo planinci v sodelovanju s sedanjim oskrbnikom obele`ili s proslavo in prijetnim sre~anjem.
Ob tem je bila odprta tudi razstava o Domu na
06

Smrekovec) vse do vrha. Po ''obveznem'' razgledovanju in fotografiranju smo se vrnili do doma,
kjer jih je `upan Milan Kopu{ar povabil na ta
pravi planinski gola`. Sledil je {e povratek do
izhodi{~a, kamor smo prispeli okoli 16. ure.
Ob koncu leta smo na Bo`i~ ponovno organizirali Bo`i~ni pohod na Sv. Kri`. Zbralo se je ve~ kot
1000 pohodnikov, ki jih je na vrhu pri~akal brezpla~en vro~ ~aj.
Andreja Konov{ek
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PREGLEDNA
KARTA OBČINE
ŠOŠTANJ
Ob obisku predstavnikov Planinskega
dru{tva Šo{tanj pri `upanu Ob~ine
Šo{tanj januarja 2001, smo planinci
`upanu predlagali, da se pripravi in
izda posebna karta oz. zemljevid
Ob~ine Šo{tanj. @upanu je bila ideja
v{e~ in posledi~no je bila imenovana
posebna projektna skupina, ki je bila
sestavljena iz predstavnikov:
- Planinskega dru{tva Šo{tanj,
- Taborni{kega dru{tva Rod Pusti grad
Šo{tanj,
- Turisti~ne zveze Šo{tanj,
- Šale{kega jamarskega kluba Podlasica
Topol{ica in
- Ob~ine Šo{tanj.
Ob~asno so se seje udele`ili ali kako druga~e
pomagali tudi strokovnjaki drugih organizacij.
Skupina se je lotila dela v letu 2001 in je do
septembra 2002 pripravila vsebinsko zasnovo
nove karte. Poleg tega so ~lani skupine opravila temeljit pregled vsebine karte in so sodelovali tudi pri pripravi spremnega besedila.
Prva javna predstavitev vsebine in izgleda
nove pregledne karte Ob~ine Šo{tanj se je
zgodila v ~etrtek, 3. oktobra 2002 v Mestni
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galeriji Šo{tanj. Celotna karta je bila {e naslednjih 14 dni na voljo za ogled in vpis morebitnih popravkov. Temu je sledil postopek
vnosa zadnjih popravkov in dopolnil.
Na novi karti, ki bo iz{la spomladi 2003, je
poleg splo{ne kartografske vsebine, ki je del
vsake karte, posebej predstavljena tudi:
- planinska vsebina (planinske poti,
neozna~ene poti, planinske ko~e, razgledni
stolp ipd.),
- turisti~na vsebina (naravne in kulturne znamenitosti, kme~ki turizmi, kmetije odprtih
vrat, gosti{~a, mlinska cesta, hotel in
preno~i{~a ipd.),
- jamarska vsebina (polo`aji vhodov v odkrite
jame).
Karta bo zajemala podro~je, ki se na severu
kon~a pri vasi Razborje, na jugu pri Velikem
vrhu, na vzhodu pri tovarni Gorenje ter pri
zahodu med Smrekovcem in Komnu. Karta bo
tako zajemala podro~je Mozirskih planin,
Smrekovca, Slemena, del Šale{kega hribovja
ter del Lokovi{kega hribovja.
Pregledno karto Ob~ine Šo{tanj bo mo~ kupiti na ve~ prodajnih mestih. Planincem in tudi
vsem ostalim priporo~amo nakup, saj bo karta
ponudila a`urirano, pregledno in osve`eno
vsebino, kar je velik problem ostalih kart, ki
pokrivajo podro~je Ob~ine Šo{tanj.

www.planinskodrustvo-sostanj.si

Bojan Rotovnik
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Spletni portal
Šoštanj.info
(http://sostanj.info)

V sredo, 15. maja 2002, je z
delovanjem pri~el spletni portal
Šo{tanj.info (http://sostanj.info),
katerega namen je, da se vsem
obiskovalcem svetovnega spleta
(interneta), ponudi kar najve~
aktualnih informacij s podro~ja
zahodnega dela Šale{ke doline.
Tako smo prebivalci tega dela
Slovenije pridobili spletno stran,
kjer je na enem mestu zbranih
ogromno podatkov in informacij
v povezavi s Šo{tanjem in
okoli{kimi kraji.
Zaradi la`jega in bolj organiziranega
delovanja
spletnega
portala
Šo{tanj.info je bilo 12. januarja 2003
v Šo{tanju ustanovljeno Informacijsko
dru{tvo Šo{tanj.info, ki zdru`uje nekaj
navdu{encev z internet tehnologijo.
Glavni namen dru{tva je zbiranje in
javna objava informacij vseh vrst, ki bi
lahko bile zanimive za ob~ane Ob~ine
Šo{tanj.

Delo ~lanov dru{tva je prostovoljno in
zato smo zelo veseli, ~e nam kdo
posreduje podatke o razli~nih prireditvah ali kak{no informacijo, ki je v zvezi
s Šo{tanjem. Vse, kar prejmemo, z
veseljem objavimo. Na{ elektronski
naslov je: kontakt@sostanj.info. Na ta
elektronski naslov nam lahko posredujete tudi vse ostale pripombe, predloge ali pohvale, ki so v povezavi s spletnim portalom Šo{tanj.info.
Poleg konstatnega dela v obliki zbiranja informacij smo se ~lani dru{tva lotili tudi priprave projekta, ki bi omogo~il
predstavitev na svetovnem spletu kar
najve~jemu {tevilu dru{tev in ostalih
organizacij. Cilj projekta je dinami~na
vsebina spletnih strani, kar pomeni, da
bodo lahko odgovorni v organizacijah
sami spreminjali vsebino svojih spletnih strani. Kdor zna poslati elektronsko po{to, bo znal tudi spreminjati
vsebino spletnih strani. Seveda, ~e bo
imel tak{ne pristojnosti.
Tudi Planinsko dru{tvo Šo{tanj se je
priklju~ilo omenjenemu projektu, zato
je pri~akovati, da bo dru{tvo pridobilo
nove spletne strani do konca marca
2003. Vabljeni k ogledu in redni uporabi, saj bodo le tako spletne strani
tudi zares za`ivele!
Bojan Rotovnik
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PLANINSKI
POPOTNIK
GRE Z
NAMI V
GORE
V prej{njih {tevilkah smo
pri~eli z akcijo Planinski
popotnik gre z nami v
gore. Naloga je bila, da
Planinski popotnik vzamete na izlet in se z njim
fotografirate. Pa je letos
na na{ naslov prispela le
ena fotografija. Poslala sta
jo Bojan in Blanka, ki sta
bila poleti v Skandinaviji in
na
Nordkapp-u
71°10'21'', ki je najsevernej{a to~ka Evrope.
Tudi letos nate~aj
ponavljamo. Tokrat je
pogoj,
da
se
s
Planinskim popotnikom
slikate ~im vi{je ali ~im
dlje (priporo~ljivo v hribih seveda). Fotografije,
ki jih boste poslali na
naslov MO PD Šo{tanj,
Kajuhova 15, 3325
Šo{tanj, bodo objavljene
v naslednji {tevilki.

www.planinskodrustvo-sostanj.si
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PLEZALIŠČE V
OKOLICI ŠOŠTANJA
Plezanje v stenah ima v Šo{tanju
tradicijo saj se je v na{em planinskem dru{tvu v letu 1961 rodil
Šale{ki alpinisti~ni odsek, ki sedaj
deluje kot samostojno dru{tvo v
Velenju. A kljub temu, da v
Šo{tanju nimamo dru{tva ali kluba,
ki bi se na~rtno ukvarjal s plezanjem, le-to ni zamrlo, saj se kar
nekaj posameznikov {e vedno aktivno ali malo manj aktivno ukvarja s
plezanjem.
Med te posameznike, ki se ukvarjajo s plezanjem, lahko pri{tejemo tudi nekatere vodnike v
Planinskem dru{tvu Šo{tanj. V zadnjih nekaj
letih je plezanje pritegnilo tri vodnike iz mlaj{e
generacije: Martino Pe~nik, Andrejo Konov{ek
in Bojana Rotovnika. Vsi trije `e imamo opravljeno Alpinisti~no {olo in imamo veselje do plezanja. Ob~asno se nam v plezali{~ih pridru`i tudi
vodnik Matej Kortnik in nekateri ~lani sekcije
Zlatorog.
Plezanje v stenah zahteva kar nekaj znanja,
izku{enj in tudi fizi~ne pripravljenosti, zato vodniki ob~asno obi{~emo kak{no od urejenih plezali{~. Eno izmed teh je plezali{~e na Vranskem,
ki je ravno dovolj veliko in zahtevno, da predstavlja dober trening.
Plezali{~e na Vranskem je nam najbli`je in je od
Šo{tanja oddaljeno cca. 30 minut vo`nje z
osebnim avtomobilom. Glede na prevozna
10

sredstva tak{na razdalja danes ni ve~ problem,
a bi si vseeno `eleli imeti urejeno plezali{~e v
bli`ini Šo{tanja. Naravni pogoji za ureditev plezali{~a so, le veliko dela bi bilo potrebnega
(~i{~enje stene in okolice, ureditev dostopa,
opremljanje smeri s svedrovci, poimenovanje
smeri, dolo~anje te`avnosti smeri, priprava
skice plezalnih smeri ipd.).
^lani Šale{kega jamarskega kluba Podlasica
Topol{ica pri izvajanju svojih aktivnosti v veliki
meri uporabljajo plezanje in vrvno tehniko. Ker
se v ob~ini Šo{tanj vsi, ki smo aktivni v {portu,
tudi poznamo med sabo, ni bilo te`ko najti skupne to~ke med planinci in jamarji: dobiti opremljeno plezali{~e v neposredni bli`ini Šo{tanja.
K projektu smo pritegnili tudi Športno zvezo
Šo{tanj in skupaj smo Ob~ini Šo{tanj podali
predlog za ureditev plezali{~a v okolici Šo{tanja
in predlog za postavitev umetne plezalne stene
v eni izmed {o{tanjskih telovadnic. Ob~ina se je
pozitivno odzvala na na{o pobudo, saj je ponudila pomo~ pri ureditvi plezali{~a. Sporo~ili so
nam tudi, da je umetna plezalna stena `e predvidena v telovadnici nove {o{tanjske osnovne
{ole, saj je to obvezni pogoj pri izgradnji novih
{olskih {portnih dvoran.
Zato vam lahko z veseljem sporo~imo, da bomo
planinci in jamarji v letu 2003 uredili plezali{~e
v neposredni okolici mesta Šo{tanj. Prve pogovore z lastniki zemlji{~, kjer se nahaja najustreznej{a plezalna stena, smo `e izvedli in njihov odziv je bil pozitiven. Sedaj nas ~aka {e veliko dela, da uredimo svoje plezali{~e.
Vabljeni na plezanje v plezali{~e Šo{tanj - seveda, ko bo odprto!
Bojan Rotovnik
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JAZ BI BIL ČLAN PD ŠOŠTANJ?
ZAKAJ?
Ugodnosti, ki veljajo za ~lane PD Šo{tanj v letu 2003:
-

popust pri spanju v planinskih ko~ah doma
popusti pri spanju v tujini (za ~lane A in B, ostali z dopla~ilom)
nezgodno zavarovanje v doma~ih gorah
nezgodno zavarovanje doma in tujini (za A ~lane)
zavarovanje za re{evanje v evr. gorah (za ~lane A, ostali z dopla~ilom)
popusti pri nakupu planinske oz. trekking obutve v prodajalnah
Planike, Alpine, Iglu Športa, Promontane Kranj, Sport Extreme,
Annapurna Way in Tomas Sport 2
- popusti pri nakupu vozovnic na `i~nicah v Sloveniji
- brezpla~ni izvod dru{tvenega ~asopisa Planinski popotnik: ki ga prejmejo vsi ~lani v mesecu februarju.

Vi{ina ~lanarine Planinskega dru{tva Šo{tanj v letu 2003
Vrsta ~l.
A ~lan
B ~lan
B2 ~lan
C1 ~lan
C2 ~lan
C3 ~lan
C4 ~lan
D ~lani
P ~lan

Obrazlo`itev
^lanarina
osnovne in dodatne ugodnosti
12.500 SIT
odrasli (nad 27 let)
3.250 SIT
starej{i ~lani nad 70 let
2.000 SIT
{tudentje od 18. do vklju~no 26. leta
2.000 SIT
dijaki (kon~ana OŠ do 18. leta)
1.700 SIT
osnovno{olci
1.000 SIT
pred{olski otroci
700 SIT
dru`ine
odvisno od vrste ~lanov
podporni ~lan
2.000 SIT

www.planinskodrustvo-sostanj.si

...^lanarina...
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Vsak je vabljen v Planinsko dru{tvo Šo{tanj, saj se s pla~ilom ~lanarine ne kon~ajo medsebojni
stiki, ampak se {ele za~nejo. Vodstvo dru{tva se trudi, da bi delo in aktivnosti PD Šo{tanj kar
najbolj pribli`alo svojim ~lanom.
Ima{ mogo~e kak{no idejo?

^lanske znamkice in izkaznice lahko kupite:
... v CVETLI^ARNI NAHTIGAL, Šo{tanj
... pri ZINKI MOŠKON, Florjan 279, Šo{tanj
... na osnovni {oli BIBA ROECK (Danica Švarc)
... na osnovni {oli KARLA DESTOVNIKA KAJUHA (Franc Petek)

Postani ~lan/ica PD Šo{tanj in spoznaj vsaj del~ek aktivnosti,
ki jih prirejamo zate!

http://www.sportna-zveza-sostanj.si/
Športna zveza Šo{tanj zdru`uje 17 {portnih
dru{tev, ki delujejo na obmo~ju Ob~ine Šo{tanj.
Poleg povezovanja {portnih dru{tev zaradi uresni~evanja skupnih interesov Športna zveza
Šo{tanj organizira najve~jo {portno prireditev v
Ob~ini Šo{tanj, Dneve rekreacije ter upravlja
{portni objekt Dom TVD Partizan.
^lani Športne zveze Šo{tanj:

- Ko{arka{ki klub Elektra Šo{tanj
- Mo{ki keglja{ki klub Šo{tanj
- Nogometni klub Usnjar Šo{tanj
- Odbojkarski klub Topol{ica - Šo{tanj
- Športno dru{tvo Šo{tanj
- @enski odbojkarski klub Kajuh Šo{tanj
- Namizno teni{ki klub Spin Šo{tanj
12

- Planinsko dru{tvo Šo{tanj
- Šahovski klub Šo{tanj
- Letalsko-modelarski klub Šo{tanj
- Ribi{ka dru`ina Paka Šo{tanj
- Rokometni klub Veterani Šo{tanj
- Šale{ki jamarski klub Podlasica Topol{ica
- @enski keglja{ki klub Šo{tanj
- Športno dru{tvo Gaberke
- Taborni{ko dru{tvo Rod Pusti grad Šo{tanj
- Moto club AMA Šo{tanj
Kontaktne informacije:
- el. po{ta: info@sportna-zveza-sostanj.si
- naslov: Kajuhova cesta 15, p.p. 26,
3325 Šo{tanj
- GSM: 041/759-435
(sekretar ŠZŠ - Nino O{lovnik)
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Obvestila
PLANINSKO
DRUŠTVO
ŠOŠTANJ

KANDIDACIJSKI
POSTOPEK

Vabi vse ~lane in simpatizerje na

OBČNI ZBOR
ki bo v soboto,
1. marca 2003, ob 18. uri,
v dvorani Gasilnega doma
Šo{tanj.
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav ter izvolitev organov
Ob~nega zbora
2. Poro~ila o delu dru{tva
3. Razprava na podana poro~ila
4. Razre{itev dosedanjih organov dru{tva
5. Volitve in razglasitev
6. Program dela za leto 2003
7. Razno

UO PD Šo{tanj razpisuje
kandidacijski postopek za:
- Predsednika PD
- Voljene ~lane UO PD
za mandatno obdobje 2 let oz. 4 let.
Kandidati morajo biti ~lani PD
Šo{tanj ter morajo poslati pisno
kandidaturo vklju~no do 25. februarja 2003 na naslov:

Predsednik PD Šo{tanj
Miran HUDEJ

www.planinskodrustvo-sostanj.si

PD Šo{tanj,
Kajuhova cesta 15,
3325 Šo{tanj
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ZIMSKI POHOD
NA OSANKARICO

Ob 60-letnici padlega Pohorskega
bataljona smo se leto{njega 11.
januarja udele`ili 25.jubilejnega pohoda s Peska na Osankarico.
MDO PD»Savinjska« je dne, 17. oktobra 1978
sprejel sklep, da se pohod po poteh 1.
Pohorskega bataljona organizira vsako leto
kot vseslovenska spominska akcija v po~astitev legendarnega Pohorskega bataljona.
^etica 25. pohodnikov z vodnikoma Andrejo in
Bojanom je krenila v mrzlem zasne`enem jutru
iz ko~e na Pesku in kmalu dohitela zgodnej{e
pohodnike. Snega je bilo dovolj, tistega lepega
pr{i~a, ki se izmika pod nogami, zato so bile
14
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pohodni{ke palice {e toliko bolj dobrodo{le.
Okra{ene pohorske smreke so veli~astno razkazovale svoja zimska modna obla~ila. Ob klepetu in kraj{em postanku, smo po dobrih treh
urah pri{li do spomenika padlemu Pohorskemu
bataljonu. Vsako leto ob 8. januarju Obmo~no
zdru`enje zveze borcev priredi proslavo pri
spomeniku, polo`i vence in pri`ge sve~e.
Pohodniki po~astimo spomin s partizanskimi
pesmimi.
Predstavnik zre{kega dru{tva Zveze borcev
nam je na kratko predstavil nastanek in
tragi~en konec Pohorskega bataljona.
8. januarja 1943 je blizu Osankarice v neenakem boju z mnogo mo~nej{im sovra`nikom
padlo 69 borcev in bork, le ranjenega Franca
Kunaverja-Sulca so Nemci ujeli `ivega. Julija
1943 so ga pri Ljubnem v Savinjski dolini
ustrelili kot talca. V pribli`no {tirih mesecih
delovanja je Pohorski bataljon izvedel 120
akcij. Z uni~enjem bataljona 8. januarja 1943
je dejanje preraslo v legendo s svojimi junaki :
ostareli pohorski kmet Alfonz Šarh, pa njegovi mladoletni sinovi Van~ek, Pep~ek in Lojzek,
pa zdravnik dr. Du{an Mravljak-Mro`, neustra{na Katarina Mede, ki je vodila `enski vod
in vsi ostali, ki so darovali svoja `ivljenja za
svobodo. Kljub hudemu udarcu slovenskemu
partizanskemu boju, je bil `e maja istega leta,
na obletnico padca bataljona, ustanovljen 2.
Pohorski bataljon, 8. januarja 1944, pa `e
Pohorska-Zidan{kova brigada.
Zgodovinarji si {e danes niso enotni ali je bil
Pohorski bataljon izdan ali odkrit naklju~no.
Na tem podro~ju so v ko~i na Osankarici obnovili muzej delovanja Pohorskega bataljona oziroma gibanja NOB. Muzej narodne osvoboditve Maribor pa je izdal ob njegovi 60-letnici

Page 15

li~no bro{urico..
Pohod mi je pri{el kar v navado, tako da sem
se letos z na{im dru{tvom udele`ila `e 11.
pohoda. Zdi se mi, da s tem za~enjam vsakoletno sezono pohodni{tva. Lepo se je sre~ati s
prijatelji, za`eleti sre~o v novem letu in se
nadihati sve`ega pohorskega zraka.
Od spomenika naprej gre v glavnem le {e
navzdol in ~ez pol ure smo `e pri ko~i na
Osankarici. Vrve`, sre~anje z znanci, malica,
preobla~enje in {e kak{na napisana razglednica, pa `e gremo naprej do Kota, kjer nas
~akajo avtobusi. Organizator PD Zre~e je kot
vsako leto pripravil ~aj z »vejico« ali brez nje.
Za obe razli~ici je precej{nje zanimanje.
Teko~ina pa~ prija po naporni hoji. Sledi {e
zadnje dejanje: zabava v telovadnici Osnovne
{ole Zre~e. Kot vsako leto organizator pripravi sre~elov, za pote{itev lakote pa
enolon~nice. Oboje ni ni~ v primerjavi z ansamblom Zre{kih fantov. Ti nas dodobra namu~ijo,
seveda prijetno. Zdaj je plesi{~e kar spodobno
veliko, odkar je zadnja tri leta zaklju~ek pohoda v {portni dvorani Osnovne {ole. Letos nas
je bilo nekaj ~ez 900. Bilo pa nas je tudi `e
veliko manj in tudi `e nekaj ve~.
Da smo {o{tanjski planinci dobre sre~e, dokazujeta tudi iz`rebana glavna dobitka, dve gorski kolesi; leta 1995 ga je dobil Tilen Rume`,
leta 2000 pa Oto Šmid. Letos sem upala, da
bom na vrsti jaz, vendar smo od{li pred prodano sre~ko gorskega kolesa. Upanje ostaja
za naslednje leto. Letos bom pa~ grabila travo
ali seno. Na sre~elovu sem namre~ dobila plasti~ne grablje. Upanje umre zadnje. Na svidenje Osankarica, Zre~e in kolo!

www.planinskodrustvo-sostanj.si

Zinka MOŠKON
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Bili smo tam ...

BILI SMO
TAM...

16

Ponujala se je zadnja septembrska nedelja vsa obsijana s soncem, a vetrovna. @e zjutraj sem
razmi{ljala, kam bi jo mahnili
po kosilu, saj narava mojega
dela ne dopu{~a prostega nedeljskega dopoldneva.

Po kosilu sem predlagala izlet v
Mozirje z igranjem nogometa,
pridru`ili bi se nam prijatelji s h~erko.
Pa moj mo` ni bil navdu{en nad idejo in
se je odlo~il za »solo« izlet na Sleme in
okolico.
Tako sva s h~er ostali sami. Jaz pa ne
bodi lena - mo`gani razmi{ljajte! Plan
je padel: na Kone~ko planino. Na hitro
s pakiram nahrbtnik, spravim star{a in
naju v pogon in `e se odpeljemo proti

Mozirju. Avto po`ira kilometre in klance in `e smo na Kone~ki planini.
Seveda boste rekli, sodobni motorizirani planinci. A po mnenju mojega
o~eta: »Gora ni nora, nor je tist', ki
gre gor!« Peljali smo se do konca, kljub
temu da bi mama, Klara in jaz raj{i
pe{a~ile. Zagrizli smo v kratek hrib in
po odkritju Klare na{li Kek~evo bajto,
Ostr`kovo nogo, lenega slepi~a, ki ga
je Klara s tanko pali~ico bo`ala. Reve`
je bil od ostrega vetra kar hudo ohromel. Naredila sem krasno fotografijo
Klare v dru`bi marel - gob. Ata je imel
apetite za marele z jajci, me pa smo
okolju varstveno protestirale naj revice `ivijo. Po tak{nih in druga~nih izpadih smo prispeli do kapelice na Kone~ki
planini. Pozdravila nas je ~udovita
kapelica s poslikavo in zvonom, ograjena s pristnim pastirskih plotom brez
`ebljev, blagoslovljena 30. junija,
2002. V vpisni knjigi, ki je v nabiralniku na stani kapelice, je zapisano nekako takole: »Kapela je namenjena vsem
dobrim ljudem, ki znajo ljubiti naravo,
znajo ~utiti lepoto videnega, lepoto
duha. Da bi si ljudje znali in hoteli vzeti
~as drug za drugega, si pomagati in
nenazadnje tudi pomoliti in se zahvaliti
za vse lepo kar nas obdaja.«
Ko nas vpi{em v knjigo in jo skrbno
shranim nazaj, za~nem z o~mi raziskovati. Ogledam si klopco pred kapelico.
Skrbne roke so jo naredile, da si utrujen odpo~ije{ in nau`ije{ prekrasne
lepote Šale{ke doline, pogled pa se`e
{e dlje do Pohorja, Celja,... Ozrem se
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na Sveti Kri`, ki ga sonce ljubkuje v zgodnjem
jesenskem popoldnevu. Zazrem se proti Ur{lji
in ~ez, kjer zasne`eni vr{aci obljubljajo zimo.
Zagledam ~udovit bor, zvit na vse konce, skozi
njegove veje pa se mi nagajivo smeji
Smrekovec. Ne morem si kaj, da ne vzamem
fotoaparata in naredim ~udovit posnetek.
Hvala mati narava! V mislih se zahvalim za vse
lepote tega dneva, ki sem jih do`ivela z mojimi,
tu na Kone~ki planini, za vse dneve, ki sem jih
pre`ivela v gorah z mojimi prijatelji in znanci,
da bi {e naprej varno hodili po lepih poteh gorah in dolinah, da bi vedno bolj znali ~utiti in
biti eno z naravo. Ko si star in sam, ti vselej
ostane narava, nikoli te ne razo~ara. Ne
razo~arajmo je tudi mi! Bodimo vestni in
skrbni do nje, nismo je dobili v dar, ampak
samo na posodo. Ohranimo jo!
»Mami, gremo?« Zdrznem se in zagledam
moje. Spet sem sanjala o lepoti in neminljivosti narave ali bo`jega stvarjenja, kar vam je
ljub{e. Meni sta simpati~ni in sprejemljivi obe
varianti. Po~asi se odpravimo s prelepe in ne
te`ko dostopne Kone~ke planine, katere simbol je kapelica, ki ponosno stoji tam gori na
odprtem in vetrovnem terenu, a vseeno v
objemu macesnov, borovcev in pastirskih stanov.
»Še se bomo vrnili, ~udovito je!« je dejala
mami.

Bili smo tam, kjer veter melodije vije,
kjer sonce poljublja vrhove gora
in lunca pokrije jih s 'koutrom' miline...

Page 17

Planinsko dru{tvo
Šo{tanj
Vas vabi na

Pohod po Tr{ki poti
okoli Šo{tanja,
ki bo
v nedeljo 3. marca 2003.
Pri~etek pohoda bo od 8. do 9.
ure pri Ribi{ki ko~i v Šo{tanju.

Vabljeni!

Pojdite tudi vi!!!
Metka Nahtigal (29. 9. 02)

www.planinskodrustvo-sostanj.si
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PREHODILI SO TRŠKO POT OKOLI
ŠOŠTANJA V LETU 2002
Tr{ka pot je lahka planinska pot v REGISTRIRANI
na{i neposredni bli`ini. Planinsko
dru{tvo jo je uredilo z namenom, da POHODNIKI PO
se prika`e mejni obseg nekdanjega
TRŠKI POTI OKOLI
trga Šo{tanj.
ŠOŠTANJA V
Leta 2000 je iz{la zlo`enka, na kateri je prostor
za `ige, ki se nahajajo na naslednjih kontrolnih LETU 2002
to~kah:
-

v ribi{ki ko~i ob dru`mirskem jezeru,
pri kmetu Vrhovniku v Lokovici,
pri kmetu Pu{niku (Rogelj{ku),
pred Rotovnikovo jamo v Skornem,
pri Falentu v Laj{ah.

Vsakdo, ki je na naslov dru{tva poslal izpolnjen in
`igosan karton~ek - del zlo`enke Tr{ke poti - je
prejel spominski znak in je bil tudi vpisan v
posebno evidenco pohodnikov po Tr{ki poti.
V letu 2002 je Tr{ko pot okoli Šo{tanja prehodilo podobno {tevilo pohodnikov kot v letu 2001.
Še posebej smo lahko veseli, da se je poti
udele`ilo veliko pohodnikov iz drugih krajev
Slovenije, predvsem iz Zasavja in Podravja.
Upamo, da bo tudi v prihodnje tako. Zato pozivamo vse ljubitelje narave, da pri obisku Tr{ke poti
okoli Šo{tanja `igosajo kontrolni karton~ek in ga
posredujejo na naslov dru{tva.
Blanka GAGULI^
18

[t.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ime
Ferdo
Slavko
Vida
Branko
Gregi
Darja
Marjan
Janko
Viktor
Danilo
Danilo
Lovro
Blanka
Franjo
Marija
Mihela
Zorana
Cirila
Fanika
Silvo
Ale{
Jo`e
Lojze
Breda
Franc
Majda

Priimek
Naslov
Atel{ek
[o{tanj (2x)
Bajc
Litija
Bajc
Litija
Banov{ek
Ravne
Bukovi~
Florjan
Celestina
Litija
Chlim
Ho~e
^ak{
Lo~e
^ebela
Litija
^ebul ml.
[o{tanj
^ebul st.
[o{tanj
Fijav`-Ba~ovnik
Velenje
Gaguli~
[o{tanj (2x)
Gaguli~
Radegunda
Gaguli~
Radegunda
Gavnik
[o{tanj
Globa~nik
[o{tanj
Godec
Kresnice
Goste~nik
[o{tanj
Grilj
Kresnice
Gumzej
Lo~e
Gumzej
Lo~e
Hauptman
Litija
Hribar
Gabrovka
Hribernik
Maribor
Hribernik
Maribor
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[t.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Ime
Andrej
Jure
Ivanka
Ludvik
Marija
Domen
Sonja
Tja{a
Milan
Alojzija
Jo`e
Matej
Marija
Gorazd
Ana
Jo`e
Marija
Polde
Mari

Priimek
Juri~
Klju~ev{ek
Kofol
Kofol
Kokalj
Kolar
Kolar
Kolar
Kopu{ar
Koritnik
Koritnik
Kortnik
Kos
Kozel
Kukovica
Kukovica
Kurent
Ku{ej
Lah

06.03.2003
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Naslov
Lokovica
Kresnice
Litija
Litija
Litija
Lo~e
Lo~e
Lo~e
Gaberke
Litija
Litija
^em{enik
Kresnice
Ptuj
Kresnice
Kresnice
Kresnice
Lokovica
[o{tanj

[t.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Page 19

Ime
Boris
Majda
[tefka
Ana
Darinka
Mirko
Anica
Jo`ica
Tadej
Ferdo
Vinko
Breda
Erna
Mato
Andrej
Simona
Milan
Ga{per
Martina

www.planinskodrustvo-sostanj.si

Priimek
Naslov
Lambizer
Lokovica
Lebinger
Litija
Likeb
[o{tanj
Logaj
Kresnice
Lov{e
Litija
Lov{e
Litija
Majcen
Litija
Malus
[martno ob Paki
Malus
[martno ob Paki
Marku{
Velenje
Martinovi~
[o{tanj
Mer~an
Litija
Mikez
Litija
Mikez
Litija
Namestnik
Litija
Novak
Maribor
Okorn
Velenje
Pe~nik
Lepa Njiva
Pe~nik
Lepa Njiva
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[t.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
20

Ime
David
Milan
Martina
Silvo
Slavica
Vinko
Ludvik
Bojana
Ana
Bojan
Vinko
Nu{a
Anton
Primo`
Darja
Leon
Pia
Alenka
Ivan
Vinko
Vojko
Franc
Franja
Gregor
Luka
Marija
Valerija
Alojzija
Franc
Tatjana
Tatjana
Vera
Alenka
Erika
Rado
Majda

Priimek
Naslov
Plo{injak
Maribor
Pogorel~nik
Velenje
Pokleka
Lokovica (3x)
Pokleka
Lokovica (16x)
Poto~nik
Velenje
Pov{e
Litija
Pristov{ek
Topol{ica
Rogina
Videm pri Ptuju
Rotovnik
[o{tanj
Rotovnik
[o{tanj (2x)
Rotovnik
[o{tanj
Rozman
Litija
Selan
Vas
Strni{a
Velenje
[teferl
Litija
[trban
[o{tanj
[umak
Maribor
Tajnik
Ravne
Tajnik
Ravne
Tajn{ek
Grobelno
Travner
Velenje
Va~ovnik
Ravne
Va~ovnik
Ravne
Va~ovnik
Ravne
Va~ovnik
Ravne
Va~ovnik
Ravne
Va~ovnik
[o{tanj
Vehovec
Litija
Vehovec
Litija
Vidmar
Velenje
Vidmar
Velenje
Voglar
Kresnice
Vu~ina
Zavodnje
Zupan~i~
Kresnice
Zupan~i~
Kresnice
@eleznik
[o{tanj

REGISTRIRANI POHODNIKI
PO TRŠKI POTI OKOLI
ŠOŠTANJA
ki so pot ve~krat prehodili od marca 2000
Ime
Silvo
Andrej
Evgen
Rok
Matej
Bo{tjan
Vinko
Martina
Bojan
Leon
Ferdo
Viktor
Blanka
Fanika
Silvo
Milan
[tefka
Jasmina
Jure
Ida
Vinko
Ana
Vinko
Ivan
Valentina
Tatjana
Rado

Priimek
Pokleka
Juri~
Drvari~
Gril
Kortnik
Ob{teter
Pejovnik
Pokleka
Rotovnik
[trban
Atel{ek
^ebela
Gaguli~
Goste~nik
Grilj
Kopu{ar
Likeb
Mahmutbegovi~
Ostervuh
Pejovnik
Pov{e
Rotovnik
Rotovnik
Tajnik
Uran
Vidmar
Zupan~i~

Kraj Prehodil/a
Lokovica 18x
Lokovica
4x
[o{tanj
3x
[o{tanj
3x
Lokovica
3x
Raven
3x
[o{tanj
3x
Lokovica
3x
[o{tanj
3x
[o{tanj
3x
[o{tanj
2x
Litija
2x
[o{tanj
2x
[o{tanj
2x
Kresnice
2x
Gaberke
2x
[o{tanj
2x
[o{tanj
2x
Ravne
2x
[o{tanj
2x
Litija
2x
[o{tanj
2x
[o{tanj
2x
Ravne
2x
Kisovec
2x
Velenje
2x
Kresnice
2x

Podatke zbrala: Blanka GAGULI^
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Da bi bilo dogajanje v
na{em dru{tvu ~imbolj
pestro, se na svoj na~in
trudimo tudi vodniki.
S svojim delom `elimo
pritegniti v na{e vrste
~imve~ ljudi in jih
osve{~ati o na~elih
varne hoje v gore.
V letu 2002 nas je bilo v Vodni{kem
odseku zdru`enih 10 registriranih
vodnikov PZS. Od na~rtovanih 19 tur,
smo jih izvedli 14. Najpogostej{a vzroka odpovedi sta bila slaba vremenska
napoved in premalo prijavljenih.
Prvega bi te`ko odpravili, si pa `elimo,
da v naslednjem letu zmanj{amo drugega. Upamo da boste v na~rtu izletov
za leto 2003 na{li za vas zanimivo planinsko potepanje in se tja odpravili v
na{i dru`bi.
V zadnjih letih smo se pri~eli aktivneje
povezovati z ostalimi planinskimi
dru{tvi v Šale{ki dolini. Vodniki
{ale{kih dru{tev se odslej zbiramo
enkrat letno na sre~anju vodnikov,
obi~ajno v decembru. Lanski rezultat
povezovanja je skupna akcija »Gremo
skupaj varno v gore«, ki smo jo organizirali 21.julija ob mednarodnem letu

gora. Pripravili smo informacijsko zlo`enko in izvedli tri
ture razli~ne zahtevnosti
(Strelovec, Kri` - Turska
gora, Ol{eva), z me{anim
vodstvom. Glede na pozitiven odziv na{ih ~lanov in
obojestransko zadovoljstvo ob uspeli akciji smo sklenili, da s tovrstno akcijo nadaljujemo tudi v prihodnje. Tako ste vabljeni 20. julija 2003 na Koro{ko!
Leto{nje leto je bilo pomembno tudi za
organiziranost samega vodni{tva pri
nas. Po nekajletnih razpravah je bila v
oktobru ustanovljena vodni{ka komisija, ki je novi organ pri Planinski zvezi
Slovenije. Komisija bo v prihodnje
skrbela za razvoj prostovoljnega
vodni{tva ter organiziranost in usposabljanje vodnikov PZS. Na razpisu za
voljene ~lane komisije smo predlagali
Bojana, ki je bil na jesenskih volitvah
tudi izvoljen. ^estitke!
Dela v vodni{kem odseku tako seveda
nikoli ne zmanjka. I{~emo tudi sve`e
ideje in si `elimo novih ~lanov - zato
vabljeni!

...Vodniki...

KAJ SMO POČELI VODNIKI
PD ŠOŠTANJ

Varen korak!

www.planinskodrustvo-sostanj.si

Martina Pe~nik
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DATUM
11. januar
18. januar
16. februar
1. marec
2. marec
29. marec
12. april
5. april
1. maj
11. maj
25. junij
20. Julij
9. in 10. avgust
6. september
28. september
4. - 5. oktober
oktober
25. oktober
15. november
25. december

AKTIVNOST
Pohod Rogla, 1517 m - Osankarica
Gora Oljka po Martinovi poti - »Zdravju naproti«
Andra{ka pot
Ob~ni zbor
Pohod po Tr{ki poti
Planinsko orientacijsko tekmovanje - PD Re~ica ob Savinji
Planinsko orientacijsko tekmovanje - PD [o{tanj
Kobansko
Prvomajsko sre~anje na Forhteneku
Krim, 1108 m
Ravenska pot
Koro{ka (skupni izlet s PD Velenje in PD Vinska gora)
Tritiso~ak v Avstriji
Skuta, 2532 m
Smrekovec, 1577m - ob~inski praznik in Dnevi rekreacije 2003
^ez Pohorje
Planinsko orientacijsko tekmovanje
Izlet v neznano
Ob Kolpi
Bo`i~ni pohod na Sv. Kri`, 1051m

VODJA* IN VODNIKI
VO -Bojan Rotovnik, Andreja Konov{ek
VO -Miran Hudej, Barbara Mavsar
VO - Evgen Drvari~, Brina Jeri~
UO PD [o{tanj
vsi vodniki
MO - Pododbor za orientacijo
MO - Pododbor za orientacijo
VO - Miran Hudej, Barbara Mavsar
VO - Evgen Drvari~
VO - Brina Jeri~, Barbara Mavsar
VO - Evgen Drvari~, Brina Jeri~
VO - Matej Kortnik, Jure Drev
VO - Bojan Rotovnik, Miran Hudej, Martina Pe~nik
VO - Matej Kortnik, Jure Drev, Andreja Konov{ek
VO - Bojan Rotovnik in ostali vodniki
VO - Miran Hudej, Jure Drev
MO - pododbor za orientacijo
Predsednik PD in Vlado Stropnik
VO - Andreja Konov{ek, Martina Pe~nik
vsi vodniki
Opomba: * prvonapisani je vodja izleta

06.03.2003
11:04

Zelo zahtevna pot
Zelo zahtevna pot
Lahka pot
Lahka pot
/
Lahka pot
Lahka pot
Lahka pot

ZAHTEVNOST
Lahka pot
Lahka pot
Lahka pot
/
Lahka pot
/
/
Lahka pot
Lahka pot
Lahka pot
Lahka pot

AKTIVNOSTI PLANINSKEGA DRU[TVA [O[TANJ V LETU 2003

Planinski_Popotnik_2003.qxd
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PO[TA
Šo{tanj
Velenje
Šo{tanj
Velenje
Šo{tanj
Šo{tanj
Šo{tanj
Šo{tanj
Šo{tanj

TELEFON
GSM
vodni{ka kat.
58-82-627
031/ 869-927
A
58-65-922
041/ 934-488
A
891-10-16
031/382-450
A, B, D
58-68-905
041/ 432-368
A
58-81-042
/
A, B
58-81-799
041/ 776-269
A, D*
58-81-268
/
A, B, D
/
040/ 328-898
A, B, D
58-82-744
041/ 776-268
A, D*
Opomba: * pripravnik/pripravnica za ozna~eno kategorijo.

11:04

NASLOV
Lokovica 61
Toledova 2
A{ker~eva 11
Kardeljev trg 3
Tovarni{ka pot 7
Lokovica 99
Lepa Njiva 1
Lokovica 55
Lokovica 17 A

06.03.2003

VODNIK/VODNICA
Andreja Konov{ek
Barbara Mavsar
Bojan Rotovnik
Brina Jeri~
Evgen Drvari~
Jure Drev
Martina Pe~nik
Matej Kortnik
Miran Hudej

SEZNAM VODNIKOV PD Šo{tanj

A`urna obvestila o aktivnostih Planinskega dru{tva [o{tanj lahko najdete:
- na spletnih straneh PD [o{tanj: http://www.planinskodrustvo-sostanj.si/,
- na dru{tveni oglasni deski na avtobusni postaji [o{tanj,
- na kabelski TV [o{tanja (C22) ter
- v mese~niku LIST (planinski koti~ek).
- na portalu [o{tanj.info (http://sostanj.info)

Za udele`bo na aktivnostih PD [o{tanj sta potrebni ustrezna psiho-fizi~na pripravljenost in oprema.
PD [o{tanj si pridr`uje pravico do sprememb datumov navedenih v seznamu.

Planinski_Popotnik_2003.qxd
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OPISI IZLETOV
PD ŠOŠTANJ

...Izleti...

Andra{ka pot, 16. februar
Vodnika: Evgen Drvari~,
Brina Jeri~.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Na la`ji predspomladanski izlet se
bomo odpravili kar v na{o bli`ino v
Andra`, kjer po obronkih okoli{kega
gri~evja poteka Andra{ka pot.
Zmerne hoje bo za pribli`no 6 ur.

Kobansko, 5. april
Vodnika: Miran Hudej,
Jure Drev.
Zahtevnost poti: lahka pot.
Po Kobanskem smo se z dru{tvom
`e potepali. Tokrat bomo pot nadaljevali v drugem delu hribovja, saj bomo
hodili okoli Bricnika in Mute. Hoje je
za okoli 6 ur.

Izlet na Krim (1108 m)
20. april
Vodnici: Brina Jeri~,
Barbara Mavsar.
Zahtevnost poti: lahka pot.

24

Krim je najizrazitej{a gora ju`no nad
Barjem. Njegovo ple~ato podobo je
videti skoraj iz vseh delov na{ega
glavnega mesta. O njem so ve~krat
zapisali, da je ljubljanski vremenski
prerok.
Ljubitelji narave lahko Krim spet obiskujemo {ele po odhodu jugoslovanske vojske leta 1991.
Kar dvajset let je bil dostop na vrh
zaradi voja{kih objektov prepovedan.
Planinski dom je tako planincem
zopet odprl svoja vrata. Na vrh pripelje tudi cesta, kateri se lahko pri
hoji skoraj izognemo. Celotno
podro~je je pokrito z gozdovi. Vrh je
markanten, saj ponuja ob lepem vremenu pogled na skoraj vse najpomembnej{e slovenske gorske skupine, od Julijcev na zahodu prek
Karavank in Kamni{kih Alp do
Posavskega hribovja na vzhodu.
Ju`no pa se razkazuje valoviti svet
notranjskih gozdov s Sne`nikom na
~elu.
Turo bomo za~eli pri kmetiji Špelin
(300 m), nadaljevali pot skozi gozd
do vasi Planinca, nato pa vedno
strmeje v hrib proti vrhu (1108 m).
Sestopili bomo po drugi strani hriba,
v I{ki vintgar, kjer se bomo lahko pri-

Planinski_Popotnik_2003.qxd

06.03.2003

11:04

Page 25

jetno odpo~ili in nau`ili lepot tega zelenega
obmo~ja.
Dol`ina ture: Jezero - Planinca 45 min,
Planinca - vrh 1.30 ure, vrh - I{ki vintgar
1.30 - 2 uri. Skupaj torej 5-6 ur.
(Povzeto po Sidartinem izletni{kem vodniku:
Izleti po ljubljanski okolici, 1994.)

nega dol lahkega. Pridru`ite se nam! Ve~
informacij boste izvedeli proti poletju.

Ravenska pot, 25. junij
Vodnika: Evgen Drvari~, Brina Jeri~.
Zahtevnost: lahka pot.

Odpravili se bomo v gorsko skupino Visokih
Tur, na koro{ko stran. Tura ne bo ledeni{ka,
izbran bo cilj s ~im la`jim pristopom. Cilj bo
znan naknadno, prilagojen bo naravnim razmeram.

Pot bomo za~eli na avtobusni postaji v
Šo{tanju in se preko Goric in zaselka
Pristava povzpeli na Forthenek. Tu se je
vredno ustaviti in prebrati zgodovino, ki je v
omarici na veliki lipi pod razvalinami gradu.
Nadaljevali bomo mimo Vrholana naprej do
Pe~ovnika in Abidnika. Tu smo kon~ali z
vzponi. Sledi {e spust mimo Trpi~nika, vodnega rezervoarja ter doma~ije Z. in S.
Magla do trgovine Po{tajner, kjer je tudi
konec poti. Za prehojeno pot bomo porabili
pribli`no 6 ur zmerne hoje.

Koro{ka, 20. julij
Vodnika: Matej Kortnik, Jure Drev.
Zahtevnost poti: /
@e v lanskem letu smo skupaj s PD Vinska
gora in PD Velenje izvedli skupen izlet v
Logarsko. Tudi letos bo tako. Tokrat je izbrana lokacija Koro{ka. Spet vam bomo ponudili 3 razli~no zahtevne izlete od zelo zahtev-

Tritiso~ak v Avstriji, 9. - 10. avgust
Vodniki: Bojan Rotovnik,
Martina Pe~nik, Miran Hudej.
Zahtevnost izleta: zelo zahtevna pot

Skuta (2532 m), 6. september
Vodniki: Matej Kortnik, Jure Drev,
Andreja Konov{ek.
Zahtevnost: zelo zahtevna pot.
Tretji najvi{ji vrh Kamni{ko-Savinjskih Alp. Z
vseh smeri se ka`e kot mogo~na gora. Na
severno stran proti Jezerskemu pada njena
ve~ stometrska severna stena, ki se
kon~uje na ledeniku pod Skuto. Skupaj z
Dolgim Hrbtom in Rinkami sestavlja Skuta
~udovito ostenje, ki je lepo vidno iz jezerske
strani. Na kamni{ki strani so njene strmine
manj{e, vrh pa se vseeno veli~astno dviga iz
dru{~ine ostalih vrhov. Dostopov na goro je
kar dosti, za vse pa je zna~ilno, da so dolgi
in naporni. Kak{en bo na{ pristop, se bomo
vodniki odlo~ili po ogledu ture. Mo`nosti,
kot sem rekel, je ve~, nam vodnikom so
zaenkrat najbolj v{e~ lovske stezice, ki se iz

www.planinskodrustvo-sostanj.si
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Kamni{ke Bistrice dvigajo visoko pod Skuto,
in poti, ki pripeljejo na vrh iz jezerske strani. Mogo~e tudi zato, ker tukaj z dru{tvom
nismo bili `e dalj ~asa. Vsekakor lepo vabljeni na izlet ob izteku poletja. ^e so vremenske razmere ugodne, je to najlep{i ~as za
potepanja po hribih v kopnih razmerah.

^ez Pohorje, 4. - 5. oktober
Vodnika: Miran Hudej, Jure Drev.
Zahtevnost: lahka pot.
V dru{tvu so nekateri planinci `e ve~krat
izrazili `eljo, da bi ponovni {li »^ez Pohorje«.
In tako bo letos. Ubrali bomo kar klasi~no
pot iz Maribora do Ribni{ke ko~e, kjer bomo
prespali. Naslednji dan nas ~aka {e hoja do
Krem`arice oz. Slovenj Gradca.

kratkim ustanovljeno ob~ino Kostel, ki ima
sede` v Vasi.
Kostelska planinska pe{pot je kro`na pot, ki
nas skozi kostelsko pokrajino popelje preko
vasi Potok (225 m), Jak{i~i, mimo
Stru`nice in Planine ~ez Ku`eljsko Okno v
Ku`eljski steni (874 m), odkoder je lep razgled na Kolpsko dolino in Gorski Kotar, v vas
Rake pod Špi~astim hribom, ~ez Ku`elj in
preko Laz nazaj v Potok. Na poti nas bo
pospremila jesenska Kolpa, ti{ina ko~evskih
gozdov, zgodovina kostelskih gra{~akov.
Sku{ali bomo odkriti ~imve~ zanimivega.
^as hoje: 6 ur.
Oprema: pohodni{ka.
Opise so pripravili:
Evgen Drvari~, Jure Drev, Miran Hudej,
Martina Pe~nik in Matej Kortnik

O NARAVI

Ob Kolpi - Kostelska planinska
pe{pot, 15. november
Vodnici: Andreja Konov{ek,
Martina Pe~nik
Zahtevnost poti: lahka pot

^e ~lovek resni~no ljubi naravo, lahko povsod najde lepoto.
(Vincent van Gogh)

Kostel nam je vsaj ve~ini manj poznano
obmo~je ob Kolpi, ki sega na jugu od Svete
Ane oz. Srobotnika ob Kolpi preko Fare do
potoka Bilpa, na severu pa do Kaptola oz. do
Ajbla. Celotno ozemlje je sodilo neko~ v
gospostvo Kostel, po ~emer je dobilo tudi
svoje ime. Sredi{~e gospostva je bil grad
Kostel in naselje Trg pod njim, ki sta prvi~
omenjena leta 1313. Ves Kostel sodi v pred

HIMNA ZEMLJI; MATERI VSEGA
Gaja, mati vsega, trda, sijajna kot skala,
najstarej{e izmed vseh bitij;
pojem slavo veli~ini Zemlje!
Mati bogov, nevesta zvezdnega neba,
pozdravljena!
(neznani gr{ki pesnik, 6. st. pn{)
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AKCIJE MLADINSKEGA ODSEKA PD [O[TANJ V LETU
KDAJ?
18. januar
januar
21. - 22. februar
februar
februar/marec
februar/marec
februar/marec
2. marec
29. marec
12. april
april
april/maj
maj
maj
maj/junij
junij
junij
julij/avgust
28. september
oktober
oktober/november
november
16. november
25. december

KAJ?
ORGANIZATOR oz. VODJE IN VODNIKI
DR@AVNO TEKMOVANJE Mladina in gore
MK PZS + MOPD Onger Trzin
Plezanje na umetni plezalni steni v Rde~i dvorani
PS Vrtec
3. SRE^ANJE MLADIH PLANINCEV
PO MO SMDO
Savinjskega MDO (dijaki in {tudentje)
(Mladinska skupina)
Lepa Njiva - Sv. Anton - [o{tanj
PS Vrtec
zimski izlet
Mladinska skupina
Gora Oljka
PS O[ Bibe Roeck
Velika planina
PS O[ KD - Kajuh
Pohod po Tr{ki poti
Mladinska skupina
PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE - PD Re~ica ob Savinji
Barbara
PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE - MO PD [o{tanj
Barbara
Igri{~e Ravne- Forhteneg-Ravne (Ravenska planinska pot)
PS Vrtec
Dobrovlje s plezanjem na Vranskem
PS O[ KD-Kajuh
+ PS O[ Bibe Roeck
SPOT - Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje
MK PZS
Lokovica - Gora Oljka - [martno/Paki
PS Vrtec
izlet
Mladinska skupina
Bohinjske planine
PS O[ KD - Kajuh
Smrekovec (zaklju~ni dvodnevni izlet)
PS Vrtec
Dvo ali tridnevni izlet (Kamni{ko- Savinjske Alpe)
Mladinska skupina
6. sre~anje mladih planincev (osnovno{olcev)
PO MO SMDO
Savinjskega PO MO
PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
Barbara
jesenski izlet
Mladinska skupina
PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
Barbara
Tekmovanje MLADINA IN GORE (regijsko tekmovanje)
MK PZS
BO@I^NI POHOD Z BAKLAMI NA SV. KRI@ (1051m)
Mladinska skupina

www.planinskodrustvo-sostanj.si
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ALI NAS ŽE POZNATE?

Ali veste, da v vrtcu Šo{tanj `e
tretje leto deluje planinska skupina, v katero so vklju~eni otroci od 5. do 7. leta starosti.
Skupina se vsako leto menja, saj
ve~ina otrok odide v {olo.
Mentorstvo sva v vrtcu prevzeli
Jo`ica Malus in Zorana
Globa~nik.

Ko smo leta 2000 za~eli orati ledino
skupaj z Bojanom Rotovnikom, smo si
le s te`avo predstavljali, da bo planinska dejavnost tako lepo za`ivela tudi
med najmlaj{imi. A Bojanove izku{nje
in veliko delovne energije je dalo polet
vsem - otrokom in nama.
V prvih dveh letih so bili izleti kraj{i, v
okolico Šo{tanja (pohod po Tr{ki poti v
dveh delih, pa izlet na Forhtenek in
Skorno). Uspe{no planinsko leto pa
smo zaklju~ili na Smrekovcu, kjer so
otroci skupaj s star{i tudi prespali.
Do`iveli so planinski krst in ~udoviti
dru`abni ve~er. Otroci kar niso hoteli k
po~itku. Zakaj bi le, ~e pa so bile igre
tako zabavne, da smo u`ivali vsi -
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otroci in odrasli (star{i in vodniki).
Pa {e zapeli smo lahko ob kitari, ki je med
potjo na Smrekovec romala iz rok v roke krepkih o~kov. V slogi je mo~!
Otroci - planinci svoje planinsko znanje s
ponosom prena{ajo na sovrstnike, naj {e
drugi vedo, kaj je to markacija, kako se vedemo na izletu, kam z odpadki, pa zanimive igre
itd.
Zelo zanimiva je tudi predstavitev planinske
opreme, ki jo Bojan zna tako duhovito predstaviti, da si otroci zapomnijo celo najte`je
izraze, kot so dereze, cepin, gama{e ipd.
Pri izvedbi izletov nam je v prvem letu pomagala tudi Martina Pe~nik, na zadnjih dveh pa
{e Brina Jeri~. Uspe{nega delovanja planinske
dejavnosti si ni mogo~e predstavljati brez
pomo~i star{ev otrok. Še posebej smo veseli
letos, ko smo raz{irili program izletov tudi na
{ir{o okolico Šo{tanja. Star{i pa otroke pri-
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peljejo do za~etne oz. pridejo na kon~no to~ko
izleta, kadar se ne moremo pripeljati z javnim
prevozom.
Otroci svoje izlete bele`ijo v planinske knji`ice
Ciciban planinec.
V {olskem letu 2002/03 smo izvedli `e izlet na
Jakca iz Smeri Starega Velenja, se preizkusili
v plezanju v rde~i dvorani, na~rtujemo pa {e
izlete v Skorno, zgornje Ravne in na Goro
Oljko. Verjamemo pa, da bo uspel tudi zaklju~ni
izlet, in sicer dvodnevni izlet skupaj s star{i na
Smrekovec.
Kaj je {e lahko lep{ega, kot je son~en dan,
poln nahrbtnik, obilica dobre volje in opojne
lepote narave? Pa saj to vi planinci in planinke
dobro veste!
Zato da ste nas spoznali, sva poskrbeli mentorici planinske skupine vrtca Šo{tanj.

www.planinskodrustvo-sostanj.si

Jo`ica Malus in Zorana Globa~nik
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skupaj od leta 1904
bli`njo okolico in malo oddaljene kraje.
KDO SMO?
Tako smo se v vseh teh letih podali po
TAKOJ BOSTE Tr{ki poti okoli Šo{tanja, k Sv. Antonu,
na Forhtenek, Smrekovec, Ur{ljo
IZVEDELI!
goro, Bo~, Menino, Šmohor, Mrzlico,
Doma smo v Šo{tanju na osnovni
{oli Bibe Roecka. Na~rtno in
zavzeto se s pohodni{tvom
ukvarjamo `e osem let. @e pred
tem je na {oli deloval planinski
kro`ek, glavna dejavnost pa so
bili izleti. Danes je na{e delo
precej bolj raznoliko.
Veseli smo,saj se nam je v teh letih
pridru`ilo veliko {tevilo otrok. Na {oli
deluje ena planinska skupina od 3. do
8. razreda. Mislimo da je najve~ji
uspeh to, da otrokom pribli`amo
hribe, da jih spo{tujejo, da radi hodijo,
da spoznavajo na{o lepo Slovenijo, da
se odpravijo v hribe tudi s svojimi
star{i in da jih nau~imo osnovnih stvari, ki jih mora vedeti vsak pohodnik.
Ponosni pa smo na tiste na{e u~ence,
ki se tudi kasneje resno ukvarjajo s
planinstvom, se izobra`ujejo in
uspe{no delajo v Mladinskem odseku
PD Šo{tanj. Na{e najve~je zadovoljstvo pa je, da znajo mladi ljudje tudi
kasneje zdravo in aktivno pre`ivljati
svoj prosti ~as.
V najlep{em spominu otrok ostanejo
izleti. Sku{amo jim predstaviti na{o

Okre{elj, Savinjsko in Jezersko sedlo,
Zabrlo`nico, Celjski grad, Celjsko ko~o,
Raduho in Sne`no jamo, Krem`arjev
vrh, slap Šumik, Dona~ko goro, Veliko
planino, Kum, Klemen~o jamo in
Strelovec.
Brez tekmovanj tudi pri planincih ne
gre. @e vsa leta se udele`ujemo orientacijskih tekmovanj v A in B kategoriji,
v~asih bolj, v~asih manj uspe{no, bili
pa smo `e tudi najbolj{i. Ekipe se za
tekmovanje Mladina in gore skrbno in
zavzeto pripravljajo. Z na{imi uspehi
smo zelo zadovoljni.
Poletnih taborov v Koprivni,
Medvodju, Podvolovljeku, Zavr{nici in
na Dovju se je udele`ilo `e veliko na{ih
u~encev. Vsi so se strinjali, da so
pre`iveli nepozaben teden v lepih
koti~kih na{e Slovenije, pod budnim
nadzorstvom marljivih vodnikov.
Dobro sodelujemo s PD Šo{tanj,
predvsem z Mladinskim odsekom.
Pomagajo nam pri izvedbi izletov in pri
pripravi na tekmovanja, mi pa se
vedno predstavimo na ob~nem zboru
Planinskega dru{tva. Letos imamo
okoli 30 aktivnih ~lanov.
Vida Rehar in Danica Švarc
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ORIENTACIJSKO
TEKMOVANJE
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Naslednje orientacijsko tekmovanje bo spomladi. Organizator je PD Šo{tanj. Dogajalo se
bo v okolici Šo{tanja. To bo za nas (upamo)
prednost, saj bomo tekmovali na »doma~em«
terenu.

V soboto, 26.10.2002 je bilo orientacijsko tekmovanje v Gornjem Gradu.
Na{o {olo sta zastopali dve ekipi, ena
A in ena B.
Na cilj smo pri{li zelo utrujeni. Sedli smo na prvo
klopco, do katere smo pri{li in pomalicali, kar smo
prinesli s sabo. Ko smo nadomestili porabljeno
energijo, smo se pridru`ili ekipam, ki so pri{le na cilj
pred nami in so se med seboj merile v ko{arki in
nogometu. Kmalu je vsem postalo vro~e in nikomur
se ni ve~ ljubilo igrati. Ko se je za~ela razglasitev
rezultatov, smo bili vsi na trnih. Ampak - ob~utek
je bil dober... A vseeno, nikoli ne ve{. Razglasitev
rezultatov... Organizator je podelil priznanje za
zadnje, dvanajsto mesto. Stra{ansko smo si oddahnili. Sledila so vsa zasedena mesta do vklju~no drugega. Tedaj smo vedeli! NAJBOLJŠI SMO!!!

REZULTATI PO (USPEŠNO) KON^ANEM TEKMOVANJU:
- A ekipa - 5. mesto (izmed ekip)
- B ekipa - 1. mesto (izmed 12 ekip)
TEKMOVALCI:
-A ekipa:
Gomboc Matej
6.r
Ravnjak Luka
6.r
Urbanc Matej
6.r
-B ekipa:
Ervin Hriber{ek
7.r
Luka Kova~
7.r
Aleksander Pe~ovnik
7.r
Matej Budja
7.r
Dejan Budja
8.r

Aleksander Pe~ovnik, OŠ Biba Röck 7.r

PLANINSKO
SREČANJE

Septembrsko soboto se je na{a planinska skupina odpravila na izlet. To je
bilo pravzaprav sre~anje mladih planincev, ki je lani potekalo na Pa{kem
Kozjaku. Skupina je bila zelo raznovrstna, {tela je planince tretjega,
{estega, sedmega in osmega razreda.
Seveda pa sta bili zraven {e na{i mentorici, ga. Danica [varc in ga. Vida
Rehar.

www.planinskodrustvo-sostanj.si
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Skupaj od leta 1904

skupaj od leta 1904
Ko je prispel avtobus, smo vsi veseli odhiteli
ZAKAJ DELAVA
nanj. Odlo`il nas je pri kamnolomu Paka, od
tam pa smo pot nadaljevali pe{. Spremljala S PLANINSKO
nas je vodnica Barbar Mavsar vodila nas je po
najbli`ji poti in po pribli`no uri in pol hoje, SKUPINO
postankov, prebijanja skozi gozd ter sre~evanj
drugih ekip smo pri{li do ko~e. Tam smo se
utrujeni posedli za mize, se najedli, napili in
spo~ili. Zatem smo se odpravili {e na vrh
Pa{kega Kozjaka, na [pik (1108 m), od koder
je lep razgled. Po dvajset minutni hoji smo se
vrnili do ko~e in prisluhnili kak{ne dru`abne
igre so nam pripravili letos. Na tak{nih
sre~anjih vsako leto pripravijo raznovrstne

igre, kot so na primer vle~enje vrvi, metanje
gojzerja, pri`iganje sve~k, skakanje v vre~i ...
Prva igra je bil kviz s planinsko tematiko,
druga je bila metanje vodnih balonov s prtom
~ez vrvico in tretja po{tar. Cilj zadnje igre je
bil preprost. Na za~etku si vlekel listi~ z imenom mesta ali vasi in v najkraj{em ~asu si ga
moral vre~i v kuverto (po{tni nabiralnik) na
kateri je bilo napisano to ime. Igre so bile zelo
zanimive. Vse skupine smo bile nagrajene.
^akala nas je le {e pot navzdol, v avtobus in
domov.
Na svidenje do naslednjega izleta!
Darian @erdoner, 7.a, O[ Bibe Röcka
32

Pogosto poslu{amo ljudi, ki govorijo:
»Rad hodim v hribe, v gorah se sprostim, pozabim na skrbi...« V hribih je
lepo tudi zaradi pozdravljanja. Tam
smo vsi znanci, vsi se med seboj pogovarjamo, ni pomembno kdo si in od kod
si.
Najlep{e pa je, ko pelje{ v hribe otroke in sli{i{
starej{e, ki modrujejo: »Tako je prav, naj
gredo mladi v hribe, kjer sta mir in ti{ina, ne
pa da hodijo po gostilnah in razbijajo.«
Namen planinskega kro`ka na{e {ole je ~imve~
mladih privabiti v gore. Vem da so nekateri
otroci polno zaposleni s {olskimi in zunaj
{olskimi dejavnostmi, vendar ~e le utegnejo,
gredo na izlet in vedno se veseli vra~ajo nazaj
v dolino.
Da pa planinska skupina na {oli deluje `e vrsto
let, imajo pomembno vlogo na~elniki mladinskega odseka. Najprej Bojan, ki ima zaslugo,
da je kro`ek sploh za`ivel. V veliko pomo~ nam
je bil Matej, ki je vedno znal z lepo besedo razveseliti in navdu{iti na{e ~lane. Dr`al se je
na~ela lepa beseda lepo mesto najde.
Povezanost med {olo in zdaj{njo na~elnico
Andrejo se ka`e v seznanja z novostmi, je
pozorna in se zanima za na{e delo. Seveda pa
nam pri delu pomagajo tudi drugi ~lani MO.
Ko sli{iva, kako razpu{~ena so ostala planinska dru{tva, kako malo je sodelovanja med
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(mladimi) ~lani planinskih dru{tev in {olo,
lahko ponosno poveva, da mi zelo dobro sodelujemo tako pri organizaciji tekmovanj (orientacija, Mladina in gore) kot tudi pri izdaji
Planinskega popotnika in drugih akcijah. Na{i
otroci zelo radi prebirajo Planinski potnik, saj
so v njem tudi njihovi prispevki.
Na{ moto je - Bodimo slo`ni, pomagajmo si
med seboj in PD bo ostalo mo~na organizacija, ki bo zdru`evala tako mlade kot malo starej{e planince. NI te`ko delati, ~e ve{, da ti
stoji nekdo ob strani in te podpira. Vemo pa,
da kdo dela, dela tudi napake, {e slab{e pa je,
kdor ni~ ne dela.
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S {e eno ekipo smo tekmovali v u~ilnici 51.
^asa smo imeli 45 minut, re{iti pa smo morali pribli`no 10 strani. Med pisanjem smo se
zelo zabavali, saj je Luka kar naprej stresal
{ale. Imeli smo kar dober ob~utek in od 30.
ekip, ~e ne pri{tejemo {e tistih, ki so tekmovali na drugem koncu Slovenije, v Novi Gorici,
smo se uvrstili na 12. mesto, s katerim smo
bili zelo zadovoljni. Sicer {e ne vemo ali se
bomo udele`ili dr`avnega tekmovanja, a kot
sem `e povedal smo z izkupi~kom zelo zadovoljni.

Razmi{ljali sta Vida Rehar in Danica Švarc

MLADINA IN
GORE
Prihajam iz osnovne
{ole Biba Röck. Z
nekaj mojimi prijatelji
smo se prijavili na
osnovno{olsko tekmovanje Mladina in gore.
Na{a ekipa se je imenovala Planinski molji.
Sestavljali smo jo: Jana Šramelj, Luka Kova~,
Aleksander Pe~ovnik in moja malenkost Samo Jan. Tekmovali smo v Velenju, in sicer
na OŠ Gorica, 16. 11. 2002. Vsak se je nau~il
svojo »temo« in s skupnimi mo~mi smo se
odpravili na tekmovanje.

Najve~ zaslug za uspe{no uvrstitev pa lahko
pripi{emo na{ima mentoricama, Danici Švarc
in Vidi Rehar. Planinski molji se jima {e enkrat
iskreno zahvaljujemo.
Samo Jan, 7.a, OŠ Bibe Röcka

IN ŠE VROČA, VESELA NOVICA!
Na dr`avnem tekmovanju, ki je 18. januarja
potekalo v Trzinu je ekipa OŠ Bibe Roecka
dosegla 12. mesto in ponovila lanski uspeh.
BRAVO! ^estitke vsem tekmovalcem in
obema mentoricama Vidi in Danici.

www.planinskodrustvo-sostanj.si
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skupaj od leta 1904
To poletje smo skupaj taborili planinci
PLANINSKI
planinskih dru{tev iz Šo{tanja,
Rogatca, Kostrivnice in Zagorja. Med
TABOR 2002
nami so se stkale mo~ne vezi prijaJup! Juhu! Po~itnice so tu. Vsaj
jaz osebno sem se jih zelo veselila. @e zaradi tega, ker sem
»kot tradicijo« `e spet komaj
pri~akovala planinski tabor tega
poletja. Pa {e najbolj{i prijateljici sem prepri~ala, da gresta
zraven.
Torej to je tabor osnovno{olske mladine, ki se rada zabava, poje, ple{e,
predvsem pa zahaja v gore. Na taki
enotedenski poletni zabavi visoko na
gorskem zraku spozna{ pomen pravega prijateljstva. Ve~ino drugih
udele`encev vidi{ prvi~ v `ivljenju, saj
prihajajo iz razli~nih koncev de`elice.

teljstva, v na{ih srcih pa {e vedno
odmeva pesem gorskih vetrov in
{umenje de`ja, ki nas je to leto
spremljalo v vsej svoji postavi. Ves
teden je de`evalo, vsaj enkrat na dan.
Tako, da smo kot pravi, `e veliki planinci, hodili bolj malo. Pa ne vem, ~e bi se
na{el kdo, ki mu to ni bilo v{e~.
Obiskali smo Slap Peri~nik v gorski
ledeni{ki dolini Vrat, bili smo na
doma~iji »Onegovga« Lojza (ne bi vedela ~igava je bila tista hi{a in tisti muzej
- saj tako ni nih~e ni~ poslu{al); od{li
smo na razgledno to~ko Gran~i{~e nad
Mojstrano. Aha, {li smo tudi na
Martulj{ke slapove in prisluhnili {klepetanju de`ja v gozdu Martuljek. Po
doma~e povedano: vsak dan smo bili
mokri kot mi{i.
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Med tednom sta pri{la na obisk An`e Langus
s prijateljem Matom. Peli in plesali smo ob
spremljavi njunih »razgla{enih« kitar.
Kino predstava je bila »d´best« - vsaj enkrat
v celem tednu smo se vsi po{teno naspali.
Ve~ina udele`encev se je v za~etku tabora
namakalo tudi v bazenu v Kranjski Gori. Jaz se
nisem, saj kolikor vem so k obvezni opremi
spadale tudi kopalke, ki pa jih nisem imela.
No, kljub de`ju smo se imeli tako, da bolj{e ne
bi moglo biti. Sme{nih prizorov je bilo toliko,
da bi vam lahko »nakladala« cel teden.
Pono~i je po {otoru prijetno {krabljalo, de`ek
nas je zazibal v miren sen - zjutraj pa konec
idile. Zbudili smo se, kot bi se v vodi u~ili delati mrtvake, samo ribice so {e manjkale, ki bi
nas {~ipale v noge.
Igri{~e za odbojko se je skoraj v`galo, iz moje
pesmarice pa se tako {e sedaj kadi.
Peli smo vsak ve~er - prepeli vse gorni{ke
pesmi, a najljub{a nam je bila priredba pesmi
»Kadore«, ki jo v originalu lahko sli{imo v
izvedbi Bene{kih fantov. Saj veste: »Rde~i
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cvet v.....svet«.
S tropskimi ritmi pa nas je ogrel mo`i~ek z
Madagaskarja, ki nam je pokazal slike in nas
nau~il prepevati pesmi daljnih de`el.
Na{a pesem, pesem tabora 2002 je bila le
ena. Spesnil jo je na{ Robi - najve~ja »faca« na
svetu, najbolj{i ~lan vodstva in naj najprijaznej{i odrasli otrok tega tabora.

Šofer voza,
pomo~nik drema,
pukla guma
a rezerve nema.
Naj nam {epet prijateljske besede planinskega
tabora 2002 {e dolgo odmeva v na{ih srcih.
P.S. Tudi na{a Andreja je bila »KUL«.
Franja Va~ovnik

P.P.S. Za Franjo in ostale: Doma~ija »Onegovga
Lojza« se imenuje Pocarjeva doma~ija v Radovni!
(op. pripisala Andreja, ki je poslu{ala)

www.planinskodrustvo-sostanj.si
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Skupaj od leta 1904

skupaj od leta 1904

MLADINSKI
TABOR
DOVJE 2002
Tako kot lani je tudi letos planinski mladinski tabor potekal v Dovju. ^eprav nam je bilo
okolje `e malce poznano od lani, pa to ni
zmanj{evalo na{ih `elja po novih
dogodiv{~inah in pa seveda po zabavi. Dru`ba
je bila, kot se za tak tabor spodobi, odli~na in
~e bi nam bilo {e vreme bolj nakolonjeno, kot
je bilo, potem bi bilo idealno. Vendar pa nobena stvar na svetu ni idealna, so pa stvari, ki
so blizu idealnemu in prav k temu bi lahko
pri{teval planinski mladinski tabor.
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Vseh udele`encev nas je bilo triindvajset, od
tega {est v vodstvu. Zelo dobro je bilo to, da
nas ni bilo veliko. Tako smo se lahko vsi med
sabo dobro spoznali in nekateri smo postali
prav dobri prijatelji. Udele`enci so bili iz PD
Šo{tanj, PD Zabukovica, PD Vitanje, PD
Mozirje, PD Braslov~e, PD Slivnica pri Celju,
PD Ljubno, PD Vitanje, PD Slovenjske Konjice,
skratka pestra dru`ba.
Na{e dejavnosti je mo~no oviralo slabo vreme,
vendar se nismo pustili, da nam bi pri{lo do
`ivega. Vseeno smo izpeljali kar nekaj stvari.
Izmed najbolj zanimivih je bil kanjoning, kjer
smo se vsi preizkusili, koliko nas je v hla~ah.
^eprav so bili nekateri na ze~etku malce
bojazljivi, so se kasneje le sprostili in tako kot
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ve~ina neizmerno u`ivali. Reka je imela veliko
skokov in skok je bil pravi adrenalinski u`itek.
Voda je bila sicer zelo mrzla, vendar smo bili
vsi pred mrazom dobro za{~iteni s posebnimi
oblekami in ~eladami.
Od tur nam je uspel izlet na Dov{ko Ro`o in na
Triglav, kar je bilo zame najpomembnej{e, saj
pred tem {e nisem bil na Triglavu. Izlet smo
morali opraviti v enem dnevu, kajti takrat je
bilo obdobje zelo nestanovitnega vremena in
bilo bi zelo neprijetno in seveda tudi nevarno,
~e bi nas kje vi{je dobila kak{na nevihta. Vrh
smo osvojili in na poti nazaj ~ez Vrata nas je `e
dobil de`. Zato smo morali biti zelo previdni,
da ne bi pri{lo do zdrsa. Na koncu se je vse
dobro izteklo in vsi smo bili ponosni (vsaj tisti,
ki smo bili na vrhu prvi~), da smo osvojili
najvi{ji vrh Slovenije.
^as, ki smo ga pre`iveli v taboru smo
ve~inoma porabili za igranje odbojke, nogometa, obiskali smo tudi Bled. ^e pa nam vreme
tega ni omogo~alo, pa smo se v {otorih igrali
razne igre in se med sabo dru`ili in pogovarjali, se spoznavali, prena{ali `ivljenske izku{nje in
kar je najbolj pomembno - zabavali. Mislim da
je tabor res odli~na zadeva, kjer spozna{
mnogo novih ljudi, ob tem pa spoznava{ tudi
samega sebe. Ta tabor se mi bo res globoko
vtisnil v spomin in `e sedaj z nestrpnostjo
pri~akujem naslednji tabor.
Jure Grudnik
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O SREČI
Najbolj zapravljen je tisti dan, ko se nismo smejali.
(Sebastian r. N. Chimfort)
Radost ni v re~eh, ampak v nas. (Richard Wagner)
Na{a najve~ja veli~ina ni v tem, da nikoli ne pademo, temve~, da se vsakokrat, ko pademo, poberemo.
(Konfucij)

KOZMETIKA »IRIS«
Kaligaro Metka s.p.
Cesta I/8 Velenje,
tel: 03 586 22 50
- fitness
- nege obraza
- huj{anje, odprava celulita
- ro~ne masa`e
- solarij
- pedikura

www.planinskodrustvo-sostanj.si
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KAJ JE ISSN?
Planinski popotnik je dobil svojo ISSN
{tevilko (ISSN 1581-5714). To je kratica za International Standard Serial
Number ali po slovensko mednarodno
standardno serijsko {tevilko. Ta
{tevilka enozna~no dolo~a na{ ~asopis
v mednarodnem merilu. Oznaki ISSN
sledi osem-mestno {tevilo.
Kot ima vsaka knjiga svojo ISBN (International
Standard Book Number = mednarodno standardno {tevilko knjige) tako jo ima vsaka
teko~a publikacija. Namen te {tevilke je poleg
natan~ne dolo~itve publikacije za nacionalne

38

bibliografije in kataloge, omogo~iti kontrolo za
interno in medzalo`ni{ko poslovanje zalo`be.
Pa {e kratek pogled v zgodovino: ISBN so leta
1967 uvedli v Angliji. ISSN pa se je v
Jugoslaviji uveljavila leta 1975. Nacionalni
center za Jugoslavijo je bil v Beogradu, sedaj
pa to funkcijo opravlja NUK v Ljubljani, ki dolo~i
teko~i publikaciji, ki to `eli, ISSN in poskrbi, da
je publikacija uvr{~ena v evidenco svetovnega
centra v Parizu.
Ta {tevilka nas sedaj moralno zavezuje, da
moramo Planinski popotnik tudi v nadalje izdajati.
Brina Jeri~
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Na podlagi 8. in 9. ~lena Zakona o dru{tvih (Uradni list
RS, {t.60/1995) je ob~ni zbor Planinskega dru{tva
[o{tanj, dne 21. marca 1997 sprejel in 2. marca 2002
dopolnil ter uskladil z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o dru{tvih (Uradni list RS, {t. 89/1999)
PRAVILA PLANINSKEGA DRU[TVA [O[TANJ
I. SPLO[NE DOLO^BE
1. ~len
Planinsko dru{tvo [o{tanj (v nadaljnjem besedilu: PD
[o{tanj) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno
zdru`enje planincev, ki se zdru`ujejo zaradi skupno
dolo~enih interesov, opredeljenih v teh pravilih in v skladu z Zakonom o dru{tvih.
2. ~len
PD [o{tanj je dru{tvo, ki deluje na obmo~ju ob~ine
[o{tanj.
3.~len
S temi pravili dolo~amo:
- ime in sede` dru{tva,
- dejavnost, namen, naloge in cilje dru{tva,
- sodelovanje z drugimi organizacijami,
- zastopanje in predstavljanje,
- na~in v~lanjevanja in prenehanja ~lanstva,
- notranja organiziranost dru{tva,
- organi dru{tva, njihovo delovno podro~je in njihova
medsebojna razmerja,
- sestav organov, na~in volitev ~lanov organov ter njihovo mandatno dobo,
- pravice in dol`nosti ~lanov ter organov dru{tva,
- financiranje dru{tva in na~in opravljanja nadzorstva
nad razpolaganjem s finan~nimi in drugimi materialnimi sredstvi,
- notranja organizacija,
- na~in zagotavljanja dela dru{tva in na~in prenehanja
dru{tva in razpolaganje s premo`enjem v takem primeru.
II. IME IN SEDE@
4. ~len
Ime dru{tva je: PLANINSKO DRU[TVO [O[TANJ
Skraj{ano ime je: PD [O[TANJ
Sede` dru{tva je v [O[TANJU.
5. ~len
PD [o{tanj je pravna oseba zasebnega prava.
6. ~len
[tampiljka PD [o{tanj je okrogle oblike premera 30 mm.
V sredini je znak Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: PZS). Na zgornji strani oboda je besedilo:
Planinsko dru{tvo, na spodnji pa beseda [o{tanj.
III. DEJAVNOST, NAMEN, NALOGE IN CILJI DRU[TVA
7.~len
Dejavnosti PD [o{tanj so lahko:
- organiziranje in izvajanje planinske, gorni{ke, alpinisti~ne, plezalne in gorsko re{evalne dejavnosti,
- organiziranje izletov, pohodov, vzponov, sre~anj,
orientacijskih tekmovanj, taborjenj in drugih oblik
prostovoljnega planinskega delovanja,
- vzgoja in izobra`evanje o vseh oblikah planinskega
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delovanja,
- re{evanje ponesre~enih in re{evanje pogre{anih v
gorah,
- gradnja, upravljanje in vzdr`evanje planinskih objektov,
- gradnja, opremljanje, ozna~evanje in vzdr`evanje planinskih poti,
- skrb za varstvo planinske narave in zdravega ~lovekovega okolja,
- zalo`ni{tvo in izdajanje strokovne in druge planinske
literature v skladu z zakoni, ki urejajo to podro~je,
- neprofitno opravljanje gospodarske dejavnosti v skladu z zakoni, ki urejajo to podro~je,
- opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu planinstva, gorni{tva, alpinizma, plezalne in gorskore{evalne dejavnosti.
8. ~len
Namen in naloge PD [o{tanj so, da:
- vzpodbuja ~lane in druge ob~ane, zlasti mladino k
aktivnemu delovanju v naravi, predvsem v gorah
zaradi spoznavanja naravnih lepot, naravnih in kulturnih znamenitosti in telesno-kulturnih dejavnosti,
- vzpodbuja s svojo dejavnostjo svoje ~lane v skromnosti,
samostojnosti,po{tenosti, tovari{tvu, disciplini, vzajemnosti,
- sr~ni kulturi ter medsebojnem spo{tovanju,
- opravlja {e druge naloge, ki so v zvezi z zdravo, smotrno
in aktivno uporabo prostega ~asa v gorski naravi.
9. ~len
PD [o{tanj dosega svoj namen tako, da:
- goji planinsko prostovoljno dejavnost,
- posreduje naravne lepote, zanimivosti planin in gora in
`ivljenja v gorah svojim ~lanom in drugim ob~anom,
- organizira izlete, pohode, vzpone, sre~anja, orientacijska tekmovanja, taborjenja in druge oblike dejavnosti,
- vzgaja in izobra`uje ~lane o vseh oblikah planinske in
gorni{ke dejavnosti,
- skrbi za vzgojo in izobra`evanje ter usposabljanje vodnikov PZS, mentorjev planinskih skupin, markacistov,
vaditeljev orientacije PZS, varstvenikov narave, oskrbnikov in drugih strokovnih kadrov tako, da jih po{ilja v
ustrezne {ole, te~aje, tabore in druge oblike
izobra`evanja ki jih prirejata PZS in Meddru{tveni odbori planinskih dru{tev (v nadaljnjem besedilu: MDO),
- skrbi za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za
delovanje dru{tva,
- gradi opravlja in vzdr`uje planinske objekte in planinska
pota,
- skrbi za varnost planincev v gorah in drugih naravnih
okoljih,
- zalaga in izdaja strokovno in drugo planinsko literaturo
ter propagandno in drugo gradivo v skladu z zakonom,
- zbira in hrani predmete, darila, priznanja in dokumentacijsko gradivo, ki se nana{a na dru{tvo in planinsko
izro~ilo.
IV. SIMBOLI DRU[TVA
10. ~len
PD [o{tanj ima znak PD. Znak je v obliki markacije in v
rde~em zunanjem krogu je napis Planinsko dru{tvo
[o{tanj in letnica ustanovitve 1904. Na belem notranjem
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krogu pa je narisana gorska cvetica Planika.
11. ~len
Sve~ani simbol PD [o{tanj je prapor. Prapor je velikosti
120 x 85 cm ter je svilen temno modre barve in obrobljen z rumeno vrvico. Na eni strani prapora je znak PZS v
5 barvah - rumena, siva, bela, svetlo modra in rde~a.
Zgoraj je napis Planinsko dru{tvo, spodaj ime dru{tva. Na
drugi strani je napis: Prvi planinski tabor ob 10 - letnici
osvoboditve 1945 - 1955. Prapor se uporablja na ob~nem
zboru, dru{tvenih in drugih prireditvah, pogrebih,
ob~inskih slovestnostih, ipd.
V. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
12. ~len
Zaradi uresni~evanja svojih skupnih interesov je PD
[o{tanj zdru`eno z drugimi PD v PZS.
PD [o{tanj se zdru`uje tudi v zveze dru{tev ali druge oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi dru{tvi na
ob~inski, obmo~ni, regijski, republi{ki ali interesni ravni
zaradi uresni~evanja skupnih interesov.
Sklep o v~lanitvi v zvezo dru{tev oz. v drugo obliko povezovanja ali sodelovanja z drugimi dru{tvi sprejme Upravni
odbor PD [o{tanj (v nadaljnjem besedilu: UO PD). Sklep
o izstopu iz PZS ali druge zveze dru{tev, katerih ~lan je PD
[o{tanj, sprejme Ob~ni zbor PD [o{tanj.
13. ~len
PD [o{tanj sodeluje z drugimi dru{tvi in organizacijami pri
izvajanju skupno dogovorjenih programov.
14. ~len
PD [o{tanj sodeluje s tujimi PD ali sorodnimi dru{tvi ter
se z njimi dogovarja sporazumeva o skupnih programih, ki
morajo biti v skladu s temi pravili, Zakonom o dru{tvih in
pravnim redom republike Slovenije.
VI. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
15. ~len
PD [o{tanj nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj ra~un. PD [o{tanj lahko sklepa pravne posle s tretjimi osebami v imenu in za ra~un drugih
PD, dru{tev, organizacij ali skupnosti, vendar le na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
16.~len
Predsednik PD zastopa in predstavlja PD [o{tanj. V primeru odsotnosti ali zadr`anosti predsednika PD, opravlja
njegove naloge in pooblastila podpredsednik PD ali tajnik
PD ali ~lan UO PD, ki ga predsednik pooblasti.
VII. NA^IN V^LANJEVANJA IN PRENEHANJE ^LANSTVA, PRAVICE IN DOL@NOSTI ^LANOV DRU[TVA
17. ~len
^lan PD [o{tanj lahko postane vsakdo, ki sprejema pravila in program dru{tva, ~e pla~a ~lanarino in podpi{e pristopno izjavo. ^lan PD [o{tanj je lahko tudi tuj dr`avljan
pod pogojem, da se s tem strinja UO PD.
^e se v dru{tvo v~lani mladoletnik do dopolnjenega 7.
leta starosti, podpi{e pristopno izjavo njegov zakoniti
zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega
15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v dru{tvo podati pisno soglasje.
18.~len
^astno ~lanstvo PD [o{tanj je najvi{je priznanje, ki ga
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lahko PD [o{tanj podeli svojemu ~lanu za posebne zasluge za delo ~lanstva. PD izjemoma lahko podeli to priznanje tudi drugemu ob~anu za izredne zasluge za delovanje
dru{tva. PD [o{tanj podeli to priznanje na ob~nem zboru.
19. ~len
Pravice ~lanov PD [o{tanj so, da:
- delujejo in odlo~ajo o delu v PD [o{tanj,
- volijo in so lahko izvoljeni v organe PD [o{tanj in drugih planinskih organizacij,
- dajejo predloge in pobude za delovanje PD [o{tanj,
- so obve{~eni o delu organov PD [o{tanj,
- u`ivajo pravice, ki jih daje PD [o{tanj svojim ~lanom.
20. ~len
Dol`nosti ~lanov PD [o{tanj so, da:
- izvr{ujejo naloge, ki so jim zaupane,
- s svojim delom izvajajo pravila PD [o{tanj in drugih
planinskih organizacij, v katere je PD [o{tanj v~lanjeno,
- se udele`ujejo ob~nih zborov in drugih oblik delovanja PD [o{tanj,
- pla~ujejo ~lanarino,
- opravljajo {e druge dol`nosti v skladu s pravili PD
[o{tanj in PZS.
21. ~len
^lanstvo v PD [o{tanj preneha:
- s smrtjo,
- z izstopom iz PD [o{tanj,
- zaradi nepla~ane ~lanarine ve~ kot dve zaporedni
leti,
- z izklju~itvijo
^lan PD [o{tanj je lahko izklju~en s sklepom ~astnega
sodi{~a, ~e je ta kr{il pravila, ^astni kodeks slovenskih
planincev ali povzro~il PD [o{tanj {kodo.
22. ~len
^lan PD [o{tanj uveljavlja pravice do popustov in drugih
~lanskih ugodnosti na podlagi ~lanske izkaznice in dokazila o pla~ani ~lanarini za teko~e leto, v mesecu januarju pa
tudi z dokazilom o pla~ilu za preteklo leto.
VIII. ORGANI DRU[TVA, NJIHOVO DELOVNO
PODRO^JE IN MEDSEBOJNA RAZMERJA TER MANDATNA DOBA
23. ~len
Organi PD [o{tanj so:
a. ob~ni zbor,
b. upravni odbor,
c. nadzorni odbor in
d. ~astno sodi{~e.
24. ~len
Mandatna doba organov PD [o{tanj je dve oziroma {tiri
leta (po sklepu ob~nega zbora). Nih~e ne more biti ve~
kot petkrat zapored ~lan istega organa.
VIII/I. OB^NI ZBOR PD [O[TANJ
25. ~len
Najvi{ji organ PD [o{tanj je ob~ni zbor. Ob~ni zbor
sestavljajo vsi ~lani PD.
26. ~len
Ob~ni zbor je lahko redni ali izredni.
Redni ob~ni zbor mora biti enkrat letno. Izredni ob~ni zbor
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se skli~e po potrebi.
Izredni ob~ni zbor mora sklicati predsednik PD, kadar to
zahteva upravni ali nadzorni odbor ali petina ~lanov
dru{tva. ^e predsednik PD ne skli~e izrednega ob~nega
zbora v 30 dneh, ga skli~e predlagatelj s tem, da dolo~i
predlog dnevnega reda in gradivo za sejo.
27. ~len
Ob~ni zbor je pristojen, da:
- sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil,
- spreminja sede` dru{tva,
- sprejema program dela,
- sprejema finan~ni na~rt in zaklju~ni na~rt,
- razpravlja in odlo~a o poro~ilih in predlogih UO PD,
nadzornega odbora in ~astnega sodi{~a,
- odlo~a o predlogih, pobudah in pro{njah svojih
~lanov,
- voli in razre{uje predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika PD ter do pet ~lanov UO PD, tri ~lane
Nadzornega odbora in tri ~lane ~astnega sodi{~a,
- odlo~a o prito`bah zoper sklepe ~astnega sodi{~a,
- odlo~a o izstopu iz PZS ali druge zveze dru{tev, katerih ~lan je PD [o{tanj,
- odlo~a o prenehanju dru{tva,
- voli delovno predsedstvo,
- imenuje delovna telesa ob~nega zbora (volilna komisija, kandidacijska komisija, komisija za sklepe, ipd.),
- odlo~a o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi
pravili.
28. ~len
Volitve organov PD [o{tanj praviloma tajne, ob~ni zbor
pa lahko sklene, da so javne.
29. ~len
Ob~ni zbor je sklep~en, ~e je ob predvidenem za~etku
navzo~ih najmanj polovica ~lanov.
^e ob predvidenem za~etku ob~ni zbor ni sklep~en, se
za~etek odlo`i za 30 minut, na kar je ob~ni zbor sklep~en,
~e je prisotnih vsaj deset polnoletnih ~lanov dru{tva.
30. ~len
Sklep je sprejet, ~e je zanj glasovalo ve~ kot polovica
navzo~ih ~lanov, razen glede prenehanja delovanja
dru{tva, odtujitve in razdelitve premo`enja, za kar je
potrebna 2/3 ve~ina navzo~ih.
31. ~len
Sklepi ob~nega zbora so obvezni za vse ~lane in organe
PD [o{tanj.
VIII/II. UPRAVNI ODBOR PD [O[TANJ
32. ~len
Najvi{ji organ upravljanja dru{tva med dvema ob~nima
zboroma je Upravni odbor PD [o{tanj.
UO PD sestavljajo:
a.) na ob~nem zboru voljeni predstavniki: predsednik,
podpredsednik, tajnik, blagajnik ter najve~ pet
~lanov, odgovorni za posamezna podro~ja,
b.) po funkciji so ~lani UO PD: na~elnik Mladinskega
odseka, predstavnik mentorjev planinskih skupin,
na~elnik Markacijskega odseka in na~elnik
Vodni{kega odseka,
c.) po funkciji so ~lani UO PD tudi vodje sekcij: vsaka sekcija ima pravico do enega predstavnika.

^e se {tevilo izvoljenih ~lanov UO PD med trajanjem
mandata zmanj{a za ve~ kot polovico je potrebno sklicati izredni ob~ni zbor.
33. ~len
UO PD je pristojen, da:
- izvr{uje sklepe ob~nega zbora,
- daje navodila: sekcijam, odsekom in drugim oblikam
delovanja dru{tva ter spremlja njihovo delo,
- izvr{uje program dela ter ga po potrebi spreminja in
dopolnjuje,
- izvaja finan~ni na~rt,
- sprejema splo{ne akte, razen tistih, ki so v pristojnosti ob~nega zbora,
- sklepa o v~lanitvi v zvezo dru{tev oz. v drugo obliko
povezovanja ali sodelovanja z drugimi dru{tvi,
- sprejema pogodbo o ustanovitvi zveze in njene spremembe in dopolnitve,
- upravlja premo`enje in sklade PD [o{tanj,
- dolo~a ~lanarino in vi{ino prispevkov za posamezne
namene,
- skrbi za zagotavljanje finan~nih in drugih materialnih
sredstev za izvajanje dru{tvene dejavnosti,
- imenuje stalna in ob~asna delovna telesa,
- dolo~a delegate v vi{je oblike povezovanja PD,
- dolo~a sistematizacijo delovnih mest,
- opravlja {e druge teko~e zadeve in naloge v skladu s
predpisi in temi pravili.
34. ~len
Seje UO PD sklicuje predsednik PD ali ~lan UO PD, ki ga
predsednik pooblasti. Seje UO PD so po potrebi oziroma
vsaj petkrat letno. Seja UO PD je sklep~na, ~e je navzo~ih
najmanj polovica ~lanov. UO PD sklepa z ve~ino glasov
navzo~ih ~lanov. UO PD je za svoje delo odgovoren
ob~nemu zboru.
VIII/III. NADZORNI ODBOR PD [O[TANJ
35. ~len
Nadzorni odbor PD [o{tanj (v nadaljnjem besedilu: NO)
ima tri ~lane. NO izvoli izmed sebe predsednika. NO
spremlja in nadzoruje delo vseh organov PD [o{tanj, zlasti pa celotno gospodarsko, finan~no in materialno poslovanje. ^lani NO imajo pravico in dol`nost prisostovati
ob~nim zborom in sejam UO ter morajo imeti na razpolago vsa gradiva. NO poro~a o svojih ugotovitvah ob~nemu
zboru in o njih sproti obve{~a UO. NO je za svoje delo
odgovoren ob~nemu zboru.
VIII/IV. ^ASTNO SODI[^E PD [O[TANJ
36. ~len
^astno sodi{~e PD [o{tanj (v nadaljnjem besedilu: ^S)
ima predsednika in dva ~lana. ^S izvoli izmed sebe predsednika ^S. ^S obravnava grobe kr{itve teh pravil in
^astnega kodeksa slovenskih planincev oziroma ~e je
~lan PD povzro~il PD [o{tanj ali drugemu veliko {kodo.
^S lahko izre~e ~lanu naslednje ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- prepoved opravljanja funkcije v PD [o{tanj za najve~
dve leti in
- izklju~itev iz PD [o{tanj.
^lan PD [o{tanj se zoper sklep ^S lahko prito`i ob~nemu
zboru v roku 30 dni od vro~itve sklepa. O prito`bi odlo~a
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ob~ni zbor na prvi seji in sklep ob~nega zbora je
dokon~en. ^S je za svoje delo odgovorno ob~nemu
zboru.

neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz
prej{njega ~lena, se sme uporabiti le za izbolj{anje
opravljanja te dejavnosti in za potrebe PD [o{tanj.

IX. NOTRANJA ORGANIZACIJA
37. ~len
UO PD lahko ustanovi za la`je in smotrnej{e izvajanje
skupno dogovorjenih nalog: odseke, sekcije, skupine in
druge oblike organiziranosti.

43. ~len
PD [o{tanj mora zagotavljati podatke o svojem
finan~nem stanju in materialnem poslovanju na podlagi
podatkov finan~no-materialnega knjigovodstva, ki se
izkazuje z ra~unovodskim standardom za dru{tva.

38. ~len
Odseki, sekcije, skupine ipd., lahko za svoje delovanje
sprejmejo lastna pravila, ki ne smejo biti v nasprotju s
pravili PD [o{tanj in UO PD se mora s pravili strinjati.

44. ~len
PD [o{tanj ima kot vire lastnih sredstev lahko namenske
ali druge sklade. Denarna sredstva namenskih skladov
PD morajo biti nalo`ena na ban~nem ra~unu PD [o{tanj.
UO PD odlo~a o ustanavljanju in ukinjanju skladov PD.

39. ~len
PD [o{tanj lahko ima za opravljanje finan~no-knjigovodskih, administrativnih in drugih del potrebno {tevilo
delavcev. Tajnik PD razporeja delavce na posamezna dela
in naloge, dolo~a delovni ~as in opravlja druge naloge
glede delovnih razmerij teh delavcev.
X. FINANCIRANJE, UPRAVLJANJE S PREMO@ENJEM
TER OPRAVLJANJE NADZORSTVA NAD RAZPOLAGANJEM S FINAN^NIMI SREDSTVI IN PREMO@ENJEM
40. ~len
PD [o{tanj lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s ~lanarino,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti PD,
- z darili in volili,
- s prispevki podpornih ~lanov in simpatizerjev,
- iz javnih sredstev in
- iz drugih virov v skladu s predpisi.
^e dru{tvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari
prese`ek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
41. ~len
PD [o{tanj lahko organizira za uresni~evanje ciljev, zaradi katerih je ustanovljeno, tudi pridobitno dejavnost pod
pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti dolo~a zakon in
je udele`eno na dohodkih dose`eno s tako dejavnostjo.
Te dejavnosti so lahko:
- opravljanje gostinskih in turisti~nih storitev,
- zalo`ni{ka dejavnost,
- ali kak{na druga dejavnost v skladu z zakonom.
PD [o{tanj lahko poveri opravljanje te dejavnosti z
dru{tvenim premo`enjem drugim pravnim ali fizi~nim
osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe na podlagi javnega razpisa po sklepu UO PD.
42. ~len
Prese`ek prihodkov nad odhodki, ki ga dru{tvo dose`e z

45. ~len
Javnost finan~no-materialnega poslovanje zagotovljena
s pravico ~lanov PD [o{tanj do vpogleda v finan~nomaterialno dokumentacijo.
46. ~len
Odredbodajalec za izvajanje finan~nega na~rta je predsednik PD, njegovi odsotnosti pa podpredsednik PD ali
~lan UO PD, ki ga predsednik pooblasti.
47. ~len
Nadzorstvo nad finan~no-materialnim poslovanjem PD
[o{tanj opravlja NO v skladu s temi pravili.
48. ~len
PD [o{tanj je dol`no voditi evidenco o svojem
premo`enju v skladu z ra~unovodskimi standardi za
dru{tva. PD [o{tanj je dol`no s svojim premo`enjem
gospodariti kot dober gospodar. Objekte in druge nepremi~nine, ki so last PD [o{tanj, sme odtujiti samo ob~ni
zbor z 2/3 ve~ino navzo~ih ~lanov.
Vsaka delitev premo`enja dru{tva med ~lane je ni~na.
XI. JAVNOST DELA
49. ~len
Delo PD [o{tanj je javno. Javnost dela je zagotovljena s
tem, da so sestanki, na katerih se obravnava delo PD
[o{tanj dostopni vsem ~lanom in drugim ob~anom in jim
je tako dana mo`nost, da se seznanijo z delom dru{tva.
50. ~len
PD [o{tanj lahko obve{~a javnost o svojem delu preko
oglasne deske, obvestil, glasila PD, sredstev javnega
obve{~anja, tiskovnih konferenc ali na drug primeren
na~in.
51. ~len
^lani PD [o{tanj imajo pravico biti obve{~eni o delovanju in poslovanju PD [o{tanj ter drugih vpra{anjih, ki so
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pomembna zanje.
52. ~len
Za uresni~evanje javnosti dela in obve{~anje so odgovorni:
- predsednik PD,
- tajnik PD,
- ~lani UO PD, ki jih predsednik PD pooblasti.
XII. POKROVITELJSTVO
53. ~len
Dr`avni organi, lokalne skupnosti in njihovi organi, gospodarske dru`be, zavodi ter druge organizacije, lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad PD [o{tanj ali posamezno prireditvijo. Pokroviteljstvo se uredi s posebno pogodbo ali
sklepom.
XII. NA^IN PRENEHANJA DELOVANJA DRU[TVA IN
RAZPOLAGANJE S PREMO@ENJEM
54. ~len
PD [o{tanj lahko preneha delovati po sklepu ob~nega
zbora PD [o{tanj ali po samem zakonu. Ob~ni zbor PD
[o{tanj sprejme sklep o prenehanju delovanja PD [o{tanj
in razdelitvi premo`enja z 2/3 ve~ino navzo~ih ~lanov. V
tem sklepu mora biti navedeno PD, na katero se po
poravnavi vseh obveznosti prenese premo`enje dru{tva.
Prora~unska sredstva se vrnejo v prora~un.
^e premo`enje ni razdeljeno s sklepom ob~nega zbora,
preide na PZS. O sklepu o prenehanju delovanja PD
[o{tanj mora predsednik PD ali oseba, ki jo ob~ni zbor PD
pooblasti, v 30 dneh obvestiti upravno enoto, pri kateri je
PD [o{tanj registrirano.
XIV. KON^NE DOLO^BE
55. ~len
Ta pravila za~nejo veljati takoj.
56. ~len
Spremembe in dopolnitve teh pravil se sprejmejo po enakem postopku, kot so bila sprejeta pravila.
57. ~len
Z dnem uveljavitve teh pravil, prenehajo veljati vsa dosedanja pravila.

V [o{tanju, dne 21. marca 1997 in 2. marca 2002
Predsednik PD [o{tanj: Miran HUDEJ
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Bodimo veseli
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... pa zapojmo ...

Pripravila: Blanka GAGULI^
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1, 2,... ,40, 50,... ,
97, 98, 99 LET PD
ŠOŠTANJ
Ja, planinsko dru{tvo letos slavi 99
let. »Kaka« lepa {tevilka, a ne?
Vas pa ob tem `e obve{~amo, da smo v mislih
`e pri bolj okrogli obletnici, saj bo prihodnje
leto na{e dru{tvo slavilo 100 let. V ta namen
Vas `e sedaj vabimo, da ~e ste na kakr{enkoli
na~in pripravljeni sodelovati pri tem, da se
nam pridru`ite. 100 - letnice ne bomo
obele`ili samo z eno proslavo, ampak bo celo
leto 2004 namenjeno praznovanju!

ZA - KLJUČEK

Hvala ti da energijo za novo delo, nove ideje,
nove cilje, graja pa... Je vsekakor dobrodo{la
(ali kakor za koga; sama jo jemljem kot dobrodo{lo), ker mi pove, kaj je slabega in tako vem,
kaj moram izbolj{ati. Ne maram pa graj od
tistih, ki stvari ne poznajo, ker niso delali v
dru{tvu, ki nimajo kaj pokazati, ki se s svojim
delom in idejami samo hvalijo, realizirajo pa
ni~esar (in tako je bilo v omenjenem primeru).
Mislim da v dru{tvu oz. mladinskem odseku
delamo dobro in da imamo kaj pokazati. In ena
izmed realiziranih idej je tudi nova {tevilka
Planinskega popotnika!
Kakorkoli `e, z novim Ob~nim zborom bodo
tudi volitve, v leto{njem in prihodnjem letu
bomo za obele`je 100 letnice potrebovali
novih pridnih rok, novih idej, ... zato naj le - te
ne ostanejo stran od realizacije. Pridite in
preizkusite, ~e je delo v dru{tvu tako enostavno kot ga imate zapisanega v va{i glavi.

(oz. {e BESEDA (ali dve) Z UREDNIŠKE GLAVE)

Ste kdaj delali prostovoljno? Ste kdaj
ve~ino svojega prostega ~asa namenili
eni dejavnosti, zanjo porabili kar nekaj
denarja, kak{en ve~er namesto s prijatelji ali doma~imi pre`iveli za ra~unalnikom ali papirji in ob tem delali za
skupno dobrobit?
Tele zaklju~ne besede ne bi nastale, ~e me ne
bi pred ~asom nekdo zaradi dela, ki ga opravljam v PD opljuval. ^e si vodja nekega dru{tva
ali v tem primeru (mladinskega) odseka, pa~
dostikrat pobere{ hvalo, zgodi pa se tudi, da
si dele`en graje. Ima pa vse skupaj nek pomen.
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Vsaka stvar se enkrat zaklju~i. Pravzaprav jo
mora biti konec. Tako kot no~i. In nocoj{nja je
bila spet ena tak{nih, ki sem jo v dobrobit
dru{tva pre`ivela za ra~unalnikom.
Je pa tudi te konec. @e zato, da se lahko za~ne
nov dan, ki bo...
Ja, pri{li ste do konca - mojega nakladanja in
12. {tevilke Planinskega popotnika! Stvar je
potrebno nekako zakleniti in zaklju~iti, vsaj za
to {tevilko. @e zato, da bomo potem lahko
pri~eli razmi{ljati o novi {tevilki, ki bo...
PA SRE^NO!
Andreja Konov{ek
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PLANINSKI POPOTNIK je interni ~asopis Mladinskega odseka pri Planinskem dru{tvu Šo{tanj.
Izhaja enkrat letno, je brezpla~en, prejemajo pa ga ~lani PD Šo{tanj.
To {tevilko smo skup spravili:
Urednika:
Andreja KONOVŠEK
Bojan ROTOVNIK
S prispevki so pomagali:

Blanka GAGULI^, Martina PE^NIK, Brina JERI^, Jure
GRUDNIK, Zinka MOŠKON, Miran HUDEJ, Matej
KORTNIK, Jure DREV, Evgen DRVARI^, Franja
VA^OVNIK, Metka NAHTIGAL

Fotografije in diase so prispevali:

Bojan ROTOVNIK, Andreja KONOVŠEK, Jure GRUDNIK, Zinka MOŠKON, Blanka GAGULI^, PS Bibe
Roeck, PS Vrtec, fotoarhiv Tabor Mladih planincev
Dovje 2002

Fotografija na naslovnici:
Napake iskala in jih popravila:

Ojstrica, Foto: Bojan Rotovnik
Andreja MOŠKON

Ra~unalni{ko oblikovanje:

Vinko PEJOVNIK ml. (vpstudio@email.si)

Tisk:

IGEA d.o.o., Nazarje

Število izvodov:

400

ISSN:

1581 - 5714

^lanki v Planinskem popotniku niso honorirani.
Vse napake so namenjene pozornim bralcem. ^e nam jih sporo~ite, ne dobite nagrade!
Planinski popotnik spada med proizvode turisti~ne propagande in informativne publikacije.
Pri izdaji so nam finan~no pomagali:

OB^INA Šo{tanj
Športna zveza Šo{tanj
VEKO z.o.o. Velenje
Zavarovalnica Adriatic
Obutev in papirnica PERO
Kavarna Šo{tanj
Kozmeti~ni salon IRIS
PD Šo{tanj
Vp Studio, Vinko Pejovnik s.p.
VSEM HVALA!

Zahvala velja tudi Kekcu, Petru Panu in ~ebelici Maji za moralno podporo!

www.planinskodrustvo-sostanj.si
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skupaj od leta 1904

PO[TNINA PLA^ANA
PRI PO[TI 3325 [O[TANJ

... in skupaj z vami v gorah...

