PRVA OBLETNICA PLANINSKEGA POPOTNIKA
OBVESTILA UREDNIŠKEGA
ODBORA
Meseca marca je imel Planinski popotnik
prvi rojstni dan. Vsebino skušamo
prilagoditi aktualnim dogodkom, trenutnim
potrebam ter vašim željam. Ohranili smo
tudi nekaj stalnih rubrik, kot so: obvestila in
zapisniki Upravnega odbora, vabila na
izlete, opise društvenih izletov.
V vsaki številki poskušamo dodati kakšno
novost. Tokrat naj bi bila zanimivejša
naslovnica.
Radi bomo objavili vaše prispevevke.
Oddajte jih v društveni pisarni.
Posebni nabiralnik !
Uredniški odbor
Svoje prispevke za Planinski popotnik
oddajte v posebni nabiralnik v društveni
pisarni.

DEJAVNOST MLADINSKEGA
ODSEKA
ZAPISNIK 1. SEJE ODBORA
MLADINSKEGA ODSEKA PD
ŠOŠTANJ
Zapisnik s 1. seje odbora Mladinskega
odseka Planinskega društva Šoštanj, ki je
bila 12. 1. 1996 ob 18. uri v za asni
društveni pisarni.
Seje so se udeležili: Andrej Tamše
(predsednik PD Šoštanj), Franc Petek (OŠ
KDK), Danica Švarc in Vida Rehar (OŠ
Biba Roeck), Matej Novak (PS mladih),
Brina Jeri (pododbor za orientacijo),
Martina Pe nik (pododbor za izobraževanje)
in Matej Kortnik (pododbor za izletništvo in
Vodniški odsek).
Opravi eno odsotni: Sre ko Stropnik
(podobor za zabavo) in Bojan Rotovnik
(na elnik MO in pododbor za propagando).
1. Matej Kortnik, ki je vodil sestanek, je
prebral poro ilo o delu Mladinskega odseka
v letu 1995 in podal kratko razlago.
2. Matej Kortnik je podal poro ilo
decembrske seje Upravnega odbora PD
Šoštanj, na katerem je ta sprejel pravilnik
MO. lani odbora MO so bili s pravilnikom
že seznanjeni in so se z njim strinjali.
3. Matej Kortnik je predstavil na rte
Mladinskega odseka, kako bi k delu
pritegnili še ve planincev iz društva in
planinskih skupin na šoštanjskih osnovnih
šolah.
4. Predstavljene so bile štiri številke
Planinskega popotnika s poudarkom na
zadnji številki. Govorili smo o tej
publikaciji.
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PRIPORO ILA OBISKOVALCEM
GORSKEGA SVETA

* Na poti v gore skrbimo za ohranjanje in
spoštovanje kulturne krajine in kmeta kot
njenega nosilca.
* Ostanimo na poti, kajti z zapuš anjem poti
veliko bolj obremenjujemo rastlinstvo in
vznemirjamo nekatere vrste živali.
* Ne skrajšujmo poti z bližnjicami, da ne
pospešimo razvoja erozijskih žariš .
* V strogo varovanih predelih naj bodo psi
na vrvicah.
* Ne trgajmo cvetja ob poti, ker nam bo pred
vrnitvijo domov tako ali tako popolnoma
ovenelo.
* Ne plašimo živali s pretiranim hrupom.
* Ne uni ujmo geoloških zanimivosti.
* Ne odmetavajmo odpadkov - vse, kar smo
prinesli v gore, naj se z nami vrne v dolino.
* Na planinah za seboj zapirajmo lese, da
živina ne bo uhajala.
* Ne prožimo kamenja, ker nikoli ne vemo,
kdo je pod nami.
* Pazimo, da s cigaretnim ogorkom ne
povzro imo požara. Tudi kurjenje ognja sodi
le na posebej urejena mesta.
KOLIKOR JE PREVE STEZA, TOLIKO
SIROMAŠNEJŠE SO GORE IN KOLIKOR
GORE PREVE
RAZVREDNOTIMO,
TOLIKO SMO OROPALI SAMI SEBE.
(Stanko Klinar)

Naro ilnica za Planinski popotnik
Ime in priimek______________________
__________________________________
Naslov____________________________
__________________________________
Tel. št.____________________________
Delovno mesto______________________

Izpolnite naro ilnico ter jo oddajte v
društveni pisarni in brezpla no
boste prejemali Planinski popotnik.

_______________________
PLANINSKI POPOTNIK je interni
asopis Planinskega društva Šoštanj in je
brezpla en. Izhaja štirikrat letno v 99
izvodih in ga prejemajo naro niki.
Urednik

Bojan ROTOVNIK

Uredniški odbor

Martina PE NIK
Matej KORTNIK
Peter KORTNIK
Roman PIBERNIK
Urban NOVAK

Lektor

Danica ŽEVART

Gorniške poti in varstvo narave, PZS, 1994
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Marca bo izšel Planinski popotnik. Urednik
Bojan Rotovnik predlaga UO, da bi pomagal
pri pla ilu fotokopiranja posamezne številke.
Povzetek zapisnika 9. seje, 1. marca 1996
Kontrolne to ke Trške poti: Ribiška ko a Vrhovnik,
Vrhovnik - Rogelšek (Pušnik),
Rotovnikova jama - Falent, Falent - Ribiška
ko a.
Andrej Tamše poro a o poteku izdelave
novega društvenega plakata.
Bojan Rotovnik je pripravil predlog pravil
PD. Novembra 1995 je Državni zbor sprejel
Zakon o društvih. Pravila moramo sprejeti v
dveh letih.
Povzetek zapisnika 10.seje, 14. marca
1996
UO pooblasti Andreja Tamšeta, da se 30.
marca udeleži skupš ine PZS v Ljubljani.
Vodniki pri PD Šoštanj: Planinska vodnika
Evgen Drvari in Maks Korošec. Mladinski
vodniki: Alenka in Danilo ebul, Matej
Kortnik, Bojan Rotovnik, Andrej Tamše in
Vinko Pejovnik.
Povzetek zapisnika 11.seje, 29. marca.
1996
Ob ni zbor bo predvidoma v petek
26.4.1996 ob 18. uri v Gasilskem domu. Na
ob nem zboru bodo podana poro ila lanov
UO, glasovali bomo o pravilih PD, o
pogodbi med PD in PZS. Poglavitna to ka
tega ob nega zbora bo predstavitev
publikacije PD Šoštanj - 90 let.
Po ob nem zboru bo družabni ve er s
harmonikarjem. Zanj bo poskrbel Ivan Fece.

Za leto 1995 bomo Savinjskemu MDO
nakazali prispevek našega PD, to je 10
tolarjev od vsakega A in B lana.
Planinskemu društvu Šentjur bomo nakazali
prostovoljni
prispevek
za
gradnjo
razglednega stolpa na Resevni v višini 9000
SIT (100 DEM).
Obravnavali smo stanje poti, za katere skrbi
PD Šoštanj. Moramo pregledati in po potrebi
urediti poti: Grebenšek - Smrekovec, Šoštanj
- Gora Oljka, Šoštanj - Forhtenek, Trška pot.
Povzetek zapisnika 12.seje, 12.aprila 1996
Zinka Moškon je podala informacijo o izidu
brošure.
Dogovor o ob nem zboru. Delovni
predsednik bo Danilo
ebul. Poro ila:
predsednik Andrej Tamše, blagajni arka
Štefka Likeb, predsednik nadzornega odbora
Andrej Mileši , na elnik Mladinskega
odseka
Bojan
Rotovnik,
na elnik
markacistov Vinko Pejovnik in na elnik
Vodniškega
odseka
Matej
Kortnik.
Predsednik društva bo predstavil na rt dela
za leto 1996, Bojan Rotovnik bo predstavil
društvena pravila in sklenitev pogodbe s
PZS. Predstavitev brošure ob 90 letnici PD
Šoštanj. Družabni ve er z zakusko.
Andrej Tamše je povedal, da se društveni
prapor v deževnem vremenu uni uje.
Nabavili bomo polivinilno preobleko.
Zapisala
Zinka MOŠKON
5. Pogovor o planinski šoli. Mnenja so se
razlikovala in zato bo potrebno usklajevanje,
da bomo šolo izpeljali.
Poleg tega smo se tudi pogovarjali o
sekundarnih dejavnostih, ki jih Planinske
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skupine poleg planinarjenja lahko izvajajo.
Idej je bilo mnogo in tako je veliko
možnosti, da se katera od njih uresni i.
Razšli smo se z obljubo, ki jo je Matej
Kortnik zastavil v imenu na elnika MO, da
bo le-ta v doglednem asu obiskal mentorje
na osnovnih šolah in se z njimi pogovoril o
poglobljenem sodelovanju.
Zapisal
Matej KORTNIK
ZAPISNIK 2. SEJE ODBORA
MLADINSKEGA ODSEKA PD
ŠOŠTANJ
Zapisnik z 2. seje odbora Mladinskega
odseka Planinskega društva Šoštanj, ki je
bila 15. 3. 1996 ob 18. uri v za asni
društveni pisarni.
1. Prof. Petek nas je seznanil s težavnim
asovnim usklajevanjem profesorja in
u encev za delo na osnovni šoli KDK.
Dogovorili smo se, da na elnik MO
organizira sestanek, ki se ga bodo udeležili
predstavniki društva ter prof. Petek in
poskušali najti rešitev.
2. Sprejeli smo sklep, da bo MO kril stroške
planinske izkaznice
lanom planinskih
skupin na osnovnih šolah, ki se bodo v tem
letu v lanili v društvo.
3. Na elnik MO je predstavil možnosti
delovanja MO v prihodnje. Najve asa smo
namenili planinskemu taboru, ki se ga
nameravamo udeležiti v mesecu juliju.
Sklenili smo, da na elnik pripravi seznam
društev, ki organizirajo planinski tabor in ki
so pripravljeni sprejeti goste v tem letu. Ko
bo seznam pripravljen, se bomo ponovno
sestali in preu ili vse možnosti.
4. Osnovnima šolama je PD posodilo
videokaseto Varno v gore, ki jo je posnelo
PD Vinska Gora.
Bojan ROTOVNIK

NOVOLETNO PRAZNOVANJE
Ko a na Klemen i jami - 1200 in še nekaj
metrov. Oskrbnika Janez-Žiki in Betka.
Ljudi ne preve in ne premalo. Snega toliko,
da se lahko valjaš po njem brez strahu, da
boš nasedel na oster kamen (približno 70
cm). 2 dni bolj kot ne kiselkasto vreme,
zadnji dan razjasnitev (razkritje).
Tridnevno
praznovanje
novega
leta
(31.12.95 - 2.1.96) smo si organizirali lani
Mladinskega odseka.
Najprej je bilo treba priti do ko e. Pri tem
nas ni ustavil niti snežni metež. Veter sicer
ni pihal sto kilometrov na uro, je pa izdatno
snežilo.
Kdaj se je to no "naredilo" novo leto, nih e
izmed nas ni vedel. Radio je odpovedal.
Dobili nismo nobene prave postaje, ki bi
napovedala 24. uro. Tako smo trikrat
odštevali
in polno je trajala približno 15 minut.
Ve ina je okoli dveh že "uvihnila". Beseda
je postala priljubljena in smo jo
ni kolikokrat izgovorili. Vztrajali so le trije.
Kon no sta se okoli petih predala še Boj in
Vesna (za slovo sta še zadnji zaplesala),
tretji pa je vzdržal še dobre pol ure.
Podobnih presene enj je bilo še nekaj:
Spalna vre a je odšla na WC in se je brez
besed kmalu vrnila.
Zjutraj
smo
poslušali
pridigo
"Plastifantastika" zaradi slabe kondicije. Pri
tem je Žiki prestrašeno gledal v strop.
Tisti dan smo tudi preizkusili trdnost snega
in postavili velikega snežaka. Ve er je bil še
enkrat v znamenju Žikijevih štosov in naših
pevskih prispevkov. Namesto pravljice za
lahko no
smo poslušali nenavadno
uspavanko. Baterijo z utripajo o rumeno
lu jo in predirljivim didl-didl. Od za etka
smo bili vsi navdušeni nad udežem sodobne
tehnike, po 15 minutah pa je navdušenje
uplahnilo. Seveda je bil pri tem velika
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izjema izvajalec, ki smo ga komaj prepri ali,
da smo to že slišali.
Sklep, ki smo soglasno sprejeli: Še bomo šli
na Klemen o jamo.
Martina PE NIK

PLANINSKE PESMI
Planinska
V planine hodim rad,
tam narava je in svež zrak.
Tam se sprostim in mo dobim.
Se spo ijem
in pija e se napijem.
V planinah se imam lepo,
ker prijatelji so z mano.
Jure GRUDNIK
OŠ Biba Roeck

PLANINSKI IZLET -PO TRŠKI POTI
Bilo je megleno novembrsko jutro. Odpravili
smo se na prvi planinski izlet. Bilo je 48
otrok in u iteljici ga.Rehar in ga.Švarc,
vodja izleta je bil Vinko Pejovnik. Ob 10. uri
smo se zbrali pred Ribiško ko o. Odšli smo
po Trški poti, ki so jo ozna ili šoštanjski
markacisti. Izpred Ribiške ko e smo odšli po
glavni cesti do lokoviškega odseka, nato
smo se dvignili po strmi stezi v gozd. Po poti
smo nabirali kostanj in se pogovarjali. Vsi
prepoteni smo se bližali prvi naši to ki. Ta
to ka se imenuje Vrhovnikov vrh. Tam smo
se ustavili, se odpo ili, malicali iz
nahrbtnikov, se fotografirali in dobili
štampiljko. Spo iti smo nadaljevali pot po
gozdu proti Pustemu gradu. Ko smo bili pri
gradu, smo si najprej ogledali Šoštanj. Nato
nam je vodnik razložil Trško pot. Po zelo
lepi poti smo korakali naprej, potem se je
pot za ela strmo spuš ati. Ko smo prišli iz
gozda, smo po nekaj korakih bili pri
Rotovnikovi jami. V dveh skupinah smo si
ogledali to naravno znamenitost. Pred jamo
smo se fotografirali. Do Metle smo hodili
po cesti. Tam pa smo
ZAPISNIKI UPRAVNEGA ODBORA PD
ŠOŠTANJ
Povzetek zapisnika 7. seje, 2. februarja
1996
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juliju bo v Bavšici te aj mladinskih
planinskih vodnikov za letne razmere. UO
sprejme sklep, da se tega te aja lahko
udeležijo trije mladinci našega društva.
Znesek 17.000,00 SIT pla a ob vpisu vsak
udeleženec sam. Na osnovi predloženega
potrdila o uspešno opravljenem te aju bo
društvo nadomestilo vpla ano te ajnino. UO
sprejme sklep, da morajo planinski vodniki,
ki se bodo usposobili na takšen na in, delati
vsaj tri leta v okviru društva.
Na predlog Bojana Rotovnika UO sprejme
sklep o posebni evidenci sprejetih sklepov.
Zinka Moškon poda informacijo o brošuri.
Dne 17.januarja je predala gradivo v
lektoriranje profesorici Danici Ževart.
Konec decembra je pisno iskala ponudbe pri
ve tiskarnah. Od osmih je prejela štiri
ponudbe. Ponudbena cena je okrog 1.200,00
SIT za naklado 500 izvodov, pri ve jem
številu izvodov je cena znatno nižja.
Tiskanje bi po prvi informaciji stalo najmanj
400.000,00 SIT, lektoriranje 30.000,00 SIT.
Poskusili bomo izdati brošuro s sredstvi, ki
jih imamo, in s pomo je Ob ine Šoštanj, ki
smo jo pred nedavnim pisno zaprosili za
denarno pomo . Razmisliti moramo o
naslovnici. Predlogi so bili: Pusti grad,
mesto Šoštanj s planinskim grbom.
Ivan Fece nas je informiral o ponudbi Grete
Stopar: prodaja star cepin, gojzarje in
podobno planinsko opremo iz preteklosti.

Andrej Tamše ugotovi, da so ozna be in
popravila Trške poti opravljene. Kontrolna
to ka pri Basistu ni odprta, ker je stavba še v
gradnji. Razmišljali smo, da bi se dogovorili
z Ramšakom v neposredni bližini.

Povzetek zapisnika 8.seje, 16. februarja
1996

10.2.1996 ob 18. uri
bo ob ni zbor
Gasilskega društva Šoštanj. Udeležil se ga
bo Ivan Fece.

Glede tiskanja brošure se je Zinka Moškon
telefonsko pogovarjala z županom, ki je
obljubil finan no pomo

Bojan Rotovnik predstavi izobraževanje
planinskih vodnikov v letu 1996. V mesecu

Za Trško pot moramo pridobiti izjave
lastnikov zemljiš , po katerih vodi pot. Šele
potem jo bomo lahko registrirali pri PZS.
Video kaseti Varna hoja v gorah, ki smo ju
kupili od PD Vinska Gora, bomo posodili
osnovnima šolama KDK in Biba Roeck.
Vinko Pejovnik, Ivan Fece in Andrej Tamše
so bili na zboru markacistov na Reški
planini.
Do 31. marca bomo opravili ogled vseh poti,
za katere skrbi PD Šoštanj in pripravili
poro ilo.
Andrej Tamše predlaga za bronasto
priznanje in pohvale lane iz PD Šoštanj. To
so: Zinka Moškon, Štefka Likeb, Stane
Rajšter, Andrej Tamše, Matej Kortnik,
Bojan Rotovnik, Ciril Kajba, Maks Korošec
in Franc Petek.
Andrej Tamše predlaga, da v tem letu
priredimo planinski ples (morda septembra).
PD ŠOŠTANJ - 90 LET
Kon no bo zagledala lu sveta brošura ob
90-letnici našega društva. Še zadnje branje
nas aka, preden jo damo v tisk. Rojevanje
brošure je bilo težavno. Kljub zamudi bomo
knjižico imeli.
Osnovna težava je bila odsotnost pisnih
virov, predvsem za obdobje po drugi
svetovni vojni. loveka spomin rad prevara.
Ve planincev smo povprašali o istih
dogodkih in tako smo se menda le prikopali
do kolikor toliko pravilnih navedb. Morda se
bo še kdo esa spomnil. Dopolnila in
popravke bomo hvaležno sprejeli. Stota
obletnica bo pravzaprav kmalu. Jubilejna
brošura bo lahko bolj popolna.
Vsebinska zasnova knjižice temelji na
kronologiji društvenih dogodkov. Drugi del
pa s
sestavki naših lanov govori o
pomembnejših dogodkih v življenju PD
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Šoštanj. Izgradnja smrekovške ko e,
Andrejevega
doma,
ustanovitev
alpinisti nega odseka, skakalni in smu arski
šport, markiranje in vzdrževanje planinskih
poti, izobraževanje planinskih vodnikov.
Spomnili smo tudi naših zaslužnih lanov.
Brošuro bomo predstavili na ob nem zboru
26. aprila.
Zinka MOŠKON

OBVESTILA PLANINSKEGA
DRUŠTVA ŠOŠTANJ
Planinsko društvo Šoštanj vas obveš a, da je
delovni as za asne društvene pisarne na
Trgu bratov Mravljak 3 vsak torek in petek
od 17. do 18. ure.
V društveni pisarni boste lahko pla ali
lanarino za leto 1996, se prijavili za izlete,
se naro ili na Planinski popotnik in dobili
podrobnejše informacije o delovanju
društva, predvsem o izletih.
lanarina za leto 1996
A lani
3000 sit
B lani (odrasli)
1000 sit
C lani (dijaki, študentje) 400 sit
C1 lani (predšolska in OŠ mladina)
300 sit
lanarino lahko pla ate tudi pri lanih
Upravnega odbora:
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Štefka LIKEB
Kajuhova 9
Šoštanj
Vinko PEJOVNIK Cankarjeva 24 Šoštanj
Andrej TAMŠE
Ašker eva 26 Šoštanj
Še vedno so v prodaji majice z emblemom
društva po 600 sit ter nalepke za tkanine z
znakom društva po 500 sit.
Upravni odbor

se povzpeli v gozd in se veselili lepe gozdne
poti. Iz gozda smo prišli pri Vili Široko.
Tam smo dobili štampiljko. Pot smo
nadaljevali najprej po gozdu, potem po cesti
do Goric. Gorice smo pre kali mimo
ebelnjaka. Vrnili smo se pred Ribiško ko o,
kjer so nas akali starši. Veseli po lepem
izletu smo se poslovili.
Katja ŠVARC
OŠ Biba Roeck
OBVESTILA VODNIŠKEGA ODSEKA
Živijo!
Tukaj je mesec april in z njim pomlad.
Visoko v planinah še leži sneg, doline in
nižji vrhovi pa so že odeti v sveže barve
spomladanskega cvetja in ozelenele trave.
Do poletja ni ve tako dale in kmalu bodo
visoki vrhovi, ki so zdaj namenjeni turnim
smu arjem, dostopni tudi za tiste, ki zahajajo
v visokogorje v letnem asu. Zato je zdaj

as, da se za nemo pripravljati na
zahtevnejše ture. Pregledamo opremo,
evlje, pomožne vrvice, oponke, obleko in
podobno in se za nemo kondicijsko
pripravljati. Le ustrezna psihofizi na
pripravljenost
nam
omogo a,
da
premagujemo napore, ki smo jim
izpostavljeni. Le tako bomo v planinah užili
najlepše, lepoto gorskih vrhov, dolin, cvetja,
živali, popotnika, zaradi esar planinci
zahajajo v gore.
V ta namen vam bom nanizal nekaj
predlogov krajših izletov v okolici Šoštanja.
Nekatere med njimi bom opisal.
Iz Šoštanja se podate na Goro Oljko prek
Lokovice (2uri in 30min.). Od tam se lahko
spustite v Šmartno ob Paki ali pa se vrnete
po isti poti. Forhtenek ez Gorice prek
Raven (2uri). Sv. Anton v Skornem (1ura in
30min.). Trško pot okoli Šoštanja (3ure) si
lahko razdelite na dva dela. e se zapeljete z
avtobusom do Velenja, lahko obiš ete:
Paški Kozjak (3ure in 30min.), Temnjak nad
Vinsko Goro (2uri in 30min.), po poti
Vinske Gore (prijetna pot za dva izleta ). Od
Topolšice se za nejo poti, ki vodijo proti
severu in severozahodu. Tukaj se lahko
vzpnemo prek Loma do Žlebnika, od tam na
Sleme ali pa se spustimo na drugo stran v
Slanico h Grebenšku in pod Lomom nazaj v
Topolšico (4 ure). Cesto pod Lomom
uporabimo tudi, e ho emo obiskati Sveti
Križ (2uri in 30min.) ali pa se podati na
Andrejev dom na Slemenu ez Slanico
(3ure) ali pa mimo lovske ko e v Belih
Vodah (3ure in 30min.).
e se boste
povzpeli na Smrekovec (4ure), vzemite tudi
palice, ker se tam sneg obdrži malce dlje.
Verjetno ste pomislili tudi na Uršljo goro
(4ure in 30 min.). Ta tura je iz Topolšice
zelo dolga in je namenjena (podobno kot
Smrekovec) tistim, ki nekaj kondicije že
imajo. Lahko pa se na Uršico povzpnejo
motorizirani planinci, ki se pripeljejo do
Slemena ali do Ciganije (2uri).

Šmihel nad Mozirjem. Z avtobusom se
odpeljemo do Topolšice (kon na postaja).
Poiš emo cesto za hotelom in hodimo po
njej pod Lomom do Grebenška (30min.). Ta
cesta ni markirana, vendar je uhojena.
Doma ini so prijazni. Od Grebenška se
napotimo proti Svetemu Križu, pri Kelnerju
po cesti zavijemo v Ljubijo. Tam pa ostro
levo v nasprotni hrib proti kmetu
Kone niku. Od Kone nika proti Šmihelu
pelje cesta (2uri). V Šmihelu si lahko v
gostilni pri cerkvi privoš ite "župco" in nato
poiš ete markirano pot, ki vas bo peljala
nazaj v Ljubijo mimo Mostnarja do
Grebenška. Hodili boste od 4 - 5 ur. Seveda
lahko greste tudi v obratni smeri.
Ne pozabite na izlete, ki jih organizira PD
Šoštanj. SRE NO POT !
Na elnik Vodniškega odseka
Matej KORTNIK

