MNENJE MLADEGA UREDNIKA
Prav lepo pozdravljeni vsi sedanji, bodo i in bivši gorniki, ki v tem trenutku držite v rokah "frišno" številko
Planinskega popotnika. Sedaj boste pri a nekakšnemu "natolcevanju" urednika ali nekaj temu podobnega (kakor kdo
želi) in samo od vas je odvisno ali boste brali dalje ali ne.
Morda se sprašujete, zakaj takšen uvod ??????? Vsak lovek si želi v asih olajšati dušo in se pogovoriti s prijatelji.
Ampak jaz danes nisem takšne volje in bom lepo kar vam "zatežil".
Mnogokrat se sprašujem, zakaj tako in ne druga e. Takšni prebliski se mi porajajo predvsem pri delu s starejšimi,
oziroma z ljudmi, ki imajo veliko ve izkušenj kakor jaz, izgubili pa so mladostno nepremišljeno zagnanost za stvar.
Tipi en primer tega je moje delo v Upravnem odboru PD Šoštanj, kjer pogosto demokrati no izmenjujemo mnenja o
prihodnosti društva. In prav tukaj nastopi moja trma, ki ne more ali ne zna popustiti v diskusijah. In ta trma je tudi kriva
mojemu rinjenju z glavo skozi zid ob nekaterih mnenjih. In kaj sledi iz tega ? Da imajo nekateri lani Upravnega
odbora in še mogo e kdo meni ne povsem dobro mnenje. Da pa ne bo iz tega nastala dolgovezna, nezanimiva zgodba,
bom prišel k bistvu: opravi ujem se vsem, s katerimi delam, za mojo trmoglavost in naj pa razumejo, da sem še mlad
ter "zagnan". In e bomo v prihodnosti vsi združili sile, kot jih združujemo zdaj, bomo lahko uspešno nadaljevali
gorniško tradicijo.
Tako! Olajšal sem si dušo in lahko nadaljujem malce resneje!
Planinski popotnik je delo nekaj mladih lanov PD Šoštanj, ki jim ni vseeno, kaj se z gorništvom dogaja. Tako nas je
nekaj tistih, ki vztrajamo, eprav smo bili že ve krat razo arani. In vztrajamo prav zaradi takšnih svetlih trenutkov, kot
je izid tega našega "cajtnga", in še mnogo podobnih trenutkov bi se našlo. Opozoriti ho emo našo okolico, da tudi
mladi obstajamo in da želimo nekaj delati, le starejši nas sprejmite takšne kot smo, z vsemi našimi napakami, slabostmi
in neizkušenostjo vred. Kaj vse delamo mladi in kaj še bomo delali v našem društvu, si tako ali tako lahko preberete na
naslednjih straneh.
V imenu uredniškega odbora vam želim prijetno branje nadaljnje vsebine Popotnika, saj je le-ta mnogo lažje
prebavljivo branje.
Bojan ROTOVNIK
P.S. - prvi
Vsem rednim bralcem našega truda (beri: Planinskega popotnika) se opravi ujem, ker smo se šele po izdaji pete
številke odlo ili, da bomo zaradi ve dejavnikov izdajali naš asopis samo enkrat letno.
P.S. - drugi
Da ne bo kakšne pomote!!
Vsi malce nenavadni naslovi lankov, ki služijo za razbijanje enoli nega branja, so zrasli na mojem zelniku in niso
avtorjevi originalni naslovi, zato se le-tem v svojem imenu opravi ujem.

MLADI PA KAR NEKAJ PO SVOJE
V Planinskem društvu Šoštanj je dolga leta vladalo mrtvilo glede organiziranega pristopa h gorniškem izobraževanju
mladih lanov. Prav zato je bilo to leto še posebej uspešno, saj smo s skupnimi mo mi uspeli razbiti to monotonost
individualnih poskusov pri vzgoji mladih planincev.
Leto 1996 se je za elo prav vzpodbudno, saj smo januarja dobili svoj Pravilnik Mladinskega odseka PD Šoštanj, ki
temeljito ureja odnose v Mladinskem odseku, predvsem pa predstavlja jasno dolo ene dolžnosti in pravice Mladinskega
odseka na eni strani in Planinskega društva na drugi strani.
Na osnovi pravilnika smo sestavili odbor MO, v katerem delujejo vodje Planinskih skupin, predstavniki oz. vodje
razli nih pododborov v Mladinskem odseku, na elnik Mladinskega odseka, predsednik PD in na elnik Vodniškega
odseka. Odbor MO je imel v tem letu kar štiri seje, na katerih smo naše akcije usklajevali, si izmenjavali izkušnje,
na rtovali izlete ter se predvsem posve ali mladim planincem.
V Mladinskem odseku izvajamo mnoge dejavnosti, ki jih organizirajo razli ni pododbori:
- za izletništvo, katerega glavna naloga je pripravljanje izletov za lane Mladinskega odseka in usklajevanje z
Vodniškim odsekom. Vodja Matej Kortnik,
- za izobraževanje, kjer se pripravljajo vsebinske naloge in usmeritve za nadaljnje delo ter uvajanje akcij Mladinske
komisije pri Planinski zvezi Slovenije. Vodja Martina Pe nik,
- za orientacijo, ki skrbi za udeležbo lanov Mladinskega odseka na orientacijskih tekmovanjih pri drugih društvih in
za pripravo lastnih orientacijskih tekmovanj. Vodja Brina Jeri ,
- za propagando, katerega naloga je obveš anje lanov društva o delovanju Mladinskega odseka, za kar je predvsem
namenjen Planinski popotnik, asopis Mladinskega odseka in Planinskega društva Šoštanj. Vodja Bojan Rotovnik in
- za zabavo, kjer se pripravljajo razli ni družabni dogodki, na katerih se lani Mladinskega odseka bolje spoznavamo
med sabo. Vodja Sre ko Stropnik.
Aktivno jedro Mladinskega odseka sestavljajo tri zelo aktivne Planinske skupine:
- Planinska skupina na osnovni šoli Bibe Roecka. Vodji Danica Švarc in Vida Rehar,
- Planinska skupina na osnovni šoli Karela Destovnika-Kajuha. Vodja Franc Petek in

- Planinska skupina študentov. Vodja Matej Novak.
Veliko pozornosti smo namenili tudi sodelovanju z društvom, saj je naše delo povezano s skoraj vsako dejavnostjo
društva. lani MO smo sodelovali pri razli nih akcijah društva, tako pri izletih kot pri organiziranih prireditvah (Po
trških poteh okoli Šoštanja, Ob ni zbor PD, Pohod na Smrekovec ipd.). Aktivno smo sodelovali pri delu Upravnega
odbora, kjer smo dosegli viden napredek glede posve anja pozornosti mladim, tako v vsebinskem kot v finan nem
vidiku.
Na koncu pa še malo statistike MO za leto 1996:
- izvedli smo približno štirinajst izletov,
- se petkrat udeležili orientacijskih tekmovanj,
- štirikrat se je sestal Odbor MO,
- pove ali naše aktivno lanstvo za okoli 20%,
- izdali peto številko Planinskega popotnika,
- izvedli piknik in silvestrovanje Planinske skupine študentov,
- se redno udeleževali sej Mladinske komisije pri Savinjskem MDO in
- se udeležili Zbora na elnikov MO na Igu.
Bivši na elnik MO:
Bojan ROTOVNIK
e si dijak ali študent obvezno preberi še to!
V naše vrste vabimo vse mlade gornike, ki bi si želeli druženja s tistimi, ki jim je postalo gorništvo skoraj že na in
življenja. e si želiš raznovrstnih gorniških doživetij, se lahko priklju iš Planinski skupini študentov ali dijakov in tako
postaneš "zasvojenec" z gorništvom. Program študentskih izletov je objavljen med izleti MO, dijaška skupina pa je še v
ustanavljanju, tako da lahko ve informacij izveš od lanov študentske skupine.
Bojan Rotovnik

IN KAJ PRAVIJO "TOVARIŠICE"
V gorniško interesno dejavnost je na šoli Biba Roeck vklju enih 62 u encev od 3.-8. razreda.
1. V tem letu smo imeli 6 sestankov.
- Na prvem sestanku smo pripravili plan naše dejavnosti, vpisali nove lane in zbirali naro nike za planinske izkaznice.
Nove izkaznice je prejelo 45 u encev.
- Na drugem sestanku meseca marca smo si z novimi lani ogledali kaseto, kako se opremimo za pot v gore, obnašanje
v gorah, prva pomo ,...
- Aprila nas je obiskal diplomiran inženir gozdarstva, alpinist in planinec Vid Preložnik. Predavanje o naših in tujih
gorah je popestril z lepimi diapozitivi. Sestanke smo imeli tudi pred vsakim planinskim izletom.
2. IZLETI
25. maj - Celjski grad in Celjska ko a (24 u encev); spremljevalci: Švarc, Rehar. Na Celjski ko i je 6 u encev
sodelovalo tudi na 2. gorskem teku za pokal Slovenije in dobilo priložnostna darila.
21. september - Menina planina (42 u encev): spremljevalci: Švarc, Rehar, Kortnik, Rotovnik. Sre anje mladih
planincev.
26. Oktober - Paški Kozjak (25 u encev) Švarc, Rijavec, Rehar, Kortnik.
Omenimo naj še, da smo se za ob inski praznik ob ine Šoštanj vsi u itelji in u enci naše šole podali po lepo urejeni
Trški poti.
3. TEKMOVANJA
U enci naše šole so se udeležili tudi planinskih tekmovanj iz orientacije. Tekmovali so v skupini A (mlajši) in B
(starejši). V skupini A so tekmovali Katja Švarc, Silvo Poto nik, Dominik Skornšek in Jure Grudnik in so zasedli
naslednja mesta: Hom - 3. mesto, Gora Oljka - 7. mesto in Ponikva - 1. mesto.
V skupini B pa so tekmovali Grega in Janez Kugoni , Miha Zajc in Jure Lesjak, osvojili pa so 2., 7. in 6. mesto.
4. OGLAŠEVANJE
Skupina u encev je lepo urejala šolski pano za planinski krožek. Napisali so tudi sestavke o naših izletih in
tekmovanjih, ki so bili objavljeni tudi v Planinskem popotniku in Listu ob ine Šoštanj.
Planiranje in gorništvo je zelo priljubljena in števil na dejavnost na naši šoli in za mladino izredno koristna. Posebnih
težav pri izvedbi našega plana nismo imeli in se zahvaljujemo mladinskemu planinskemu odseku Šoštanj za pomo pri
izletih. Najve ji problem so zaenkrat prevozi.
Mentorici PS:
Švarc DANICA
Vida REHAR

IN KAJ NA TO PRAVIJO MLADI GORNIKI
Celjska ko a in Celjski grad
V soboto, 25.5.1996 smo se zbrali pred železniško postajo v Šoštanju. Izleta se je udeležilo 24 u encev in u iteljici ga.
Rehar in ga. Švarc. Do Celja smo se peljali z vlakom. Nato smo se odpravili na Celjski grad. Z gradu smo si ogledali
Celje z okolico. Ko smo se odpo ili, smo se odpravili do Celjske ko e. Do tja smo se prebili ez mnoge prepreke. Med
potjo smo opazovali travnike, porasle s cvetlicami. V gozdu smo prisluhnili petju ptic. Pri ko i pa se je 6 u encev
udeležilo gorskega teka na 2000m dolgi progi.
Proga je bila zelo zahtevna, vendar smo vsi prejeli majice in sok. Že star pregovor pravi, da vse lepo hitro mine. In tudi
tedaj ni bilo druga e. Po poti nazaj smo se ustavili pri studen ku iste vode in se je tudi napili. Do vlaka smo prišli
pravo asno in se z njim pripeljali nazaj v Šoštanj.
Želimo si še ve takšnih izletov.
Petra PRAZNIK
Diana JOVI I
OŠ Bibe Roecka
Planinski izlet na Menino planino
21. septembra zgodaj zjutraj smo se odpravili na Menino planino.
Z avtobusom smo se peljali do prelaza rnivec, nato pa se podali na pot, ki nas je najprej vodila po vijugasti cesti, nato
pa strmo v hrib. Po približno eni uri hoje smo se ustavili pri pastirski kolibi, kjer smo malicali. Po obilni malici smo se
za eli vzpenjati proti velikemu travniku, ograjenemu z lesenimi ogradami. Travniku je sledila gozdna cesta. Kmalu
nato pa smo se po ozki potki povzpeli do ko e na Menini planini (1508m). V ko i so nam postregli s toplim ajem,
nato pa je sledila predstavitev posameznega planinskega društva. Ni bilo dolgo, ko smo se vzpeli na vrh planine. Na
vrhu je stal lesen razgledni stolp, ki je bil zelo visok.
Medtem ko smo mi hodili po vrhu planine, so naši pridni organizatorji pripravilidve igri. Pri vle enju vrvi so sodelovali
le mo ni fantje, saj igra ni bila tako lahka. Rezultat po prvi igri je pokazal, da je zmaga naša. V drugi igri (metanje
planinskega evlja) pa je sodelovalo osem lanov ( štirje fantje in štiri dekleta) in tudi v tej igri nas nih e ni premagal.
Za nagrado smo dobili dva paketa napolitank, da pa nam drugi ne bi zavidali, smo en paket odstopili tudi njim. Zabave
je bilo konec in odpravili smo se domov. Tokrat je bila pot lažja, ker se nismo ve vzpenjali. Po dveh urah hoda smo
utrujeni prišli v Gornji Grad, kjer nas je akal avtobus.
Kljub temu, da je bila pot naporna, se nam bo ta vzpon na Menino planino vtisnil v spomin.
Petra MOVH, 6.b
Mojca EBUL, 6.b
OŠ Bibe Roecka
Izlet na Paški Kozjak
Nekega dne smo se lani planinskega krožka odpravili na dolg in nepozaben izlet na Paški Kozjak.
Zjutraj smo se zbrali pri avtobusni postaji in se z avtobusom odpeljali v Velenje do Šaleka. V Šaleku smo se odpravili
do gostilne Verdelj, da bi dobili štampiljko, vendar je bila še zaprta. Nato smo se vzpeli mimo gradu Šalek in se po
dolgi ozki cesti odpravili na Kozjak. Nad Vinsko Goro smo prispeli do kmetije Jurko, kjer smo dobili prvo štampiljko.
Kratek as smo tam sedeli in jedli. Potem smo se odpravili dalje. Po nekaj urah hoje smo prispeli do kmetije Ramšak.
Tam smo dobili drugo štampiljko.
Pot smo nadaljevali po nevarni poti, ki je bila zelo strma. Ko smo prispeli do planinske ko e, smo se odpo ili, dobili
smo tudi že tretjo štampiljko. Nato smo se povzpeli še na Špik in se odpravili po pobo ju navzdol v dolino. Na kmetiji
Zakršnik smo prejeli še peto štampiljko.
Na avtobusni postaji v Hudi Luknji smo po akali na avtobus. ez nekaj minut je prispel in odpeljali smo se na glavno
avtobusno postajo v Velenje, presedli na drug avtobus in okrog 19. ure prispeli v Šoštanj.
Tam so nas že akali naši starši in iz rpani smo odšli vsak na svoj dom.
Janja Kotnik, 6.c
OŠ Bibe Roecka

MLADI V DRUŠTVU SPET UVAJAMO NEKAJ NOVEGA
Beseda ORIENTACIJA izhaja iz latinske besede ORIENT, ki pomeni stran neba, kjer vzhaja Sonce - VZHOD.
Dobesedno orientacija pomeni DOLO ENE NEBESNE SMERI po vzhajajo em Soncu, torej vzhodne strani.
Deli pa se na geografsko (poznavanje glavnih strani neba) in topografsko (poznavanje stojne to ke in položaja objektov
v okolici).
4. novembra 1995 smo na 6. seji MO PD Šoštanj (Mladinskega odseka Planinskega društva) izvolili PODODBOR ZA
ORIENTACIJO, ki ga je sprva prevzel Matej Kortnik, ker pa je Matej prezaposlen z raznimi drugimi dejavnostmi, sem
kasneje ta pododbor prevzela jaz. Voditi orientacijsko skupino, pomeni predvsem navdušiti mlade, starejše, pa tudi
najmlajše planince (kar je še posebej pomembno) za orientacijska tekmovanja, ki so najmanj 6-krat letno v ožji in širši
okolici Šoštanja. Vsako tekmovanje organizira dolo eno PD (Slivnica pri Celju, Vinska Gora, Braslov e, Žalec in
Zabukovica). Letos 5. aprila 1997 bo tudi prvikrat PD Šoštanj organiziral takšno tekmovanje. Sicer pa že prehitevam z
dogodki. Kot se spodobi, se bom morala velikemu dogodku približati skozi manjše - zgodovinske.
Za etek orientacijske skupine v MO PD Šoštanj predstavlja šolsko leto 1994/95. Moška ekipa v mladinski skupini, je
na prvem tekmovanju, ki smo se ga lani MO udeležili, osvojili prvo mesto v Vinski gori in prav tako dosegla prvo
mesto na tekmovanju v Braslov ah. estitamo! Dokazi se svetijo v društveni pisarni.
V šolskem letu 1995/96 smo nadaljevali s uspešnimi nastopi na orientacijskih tekmovanjih, saj smo v tem letu zasedli
drugo mesto v mladinski skupini.
Šolsko leto 1996/97 je bilo bolj plodno, kar pomeni predvsem, da so se že ustaljenim moškim mladinskim skupinam
pridružila še dekleta. Kar nas veseli in opogumlja, je to, da so se nam pridružili še osnovnošolci iz OŠ BIBE ROECKA.
Tako je bilo tekmovanje v septembru in oktobru 1996 na podro ju Ponikve in Zabukovice zelo uspešno, saj smo bili
mo ni in konkuren ni. Po prvih dveh tekmovanjih smo v kategoriji A (osnovnošolci do 6. razreda) na 1. MESTU
(Katja, Dominik, Silvo), kar potruje, da so osnovnošolci zelo uspešni. Tudi v kategoriji B (osnovnošolci iz 7. in 8.
razredov) je šoštanjska skupina (Jure, Miha, Janez, Grega) premagala vrsto tekmecev in zasedla 3. MESTO. Obe ekipi
v mladinski kategoriji (C kategorija) sta dobro tekmovali, etudi so ženske še novinke. Tako smo mladinci trenutno na
1. MESTU v svoji kategoriji.
Seveda je najlepše, ko ekipa (tri do pet tekmovalcev) prispe na cilj ter si prisluži obilno malico z vro im ajem. Tedaj
se šele pri ne najlepši del tekmovanja: druženje in spoznavanje planinskih kolegov. Kakor je nekdo zapisal: "Cilj
tekmovanja je, poleg preizkusa znanja iz orientacije, planinstva, gorništva in fizi ne pripravljenosti tudi RAZVIJANJE
TOVARIŠTVA, MEDSEBOJNEGA POZNAVANJA IN SPOZNAVANJE POKRAJINE.
Ker smo v MO PD željni ne samo udejstvovanja na tekmovanjih ampak se tudi želimo sami preizkusiti v organiziranju
takšnega tekmovanja, vas vse, ki ste željni planinskega orientacijskega tekmovanja, vabimo - kot je že zapisano - 5.
aprila 1997 v Šoštanj na 3.orientacijsko tekmovanje v šolskem letu 1996/97. Udeležite se in si nabirajte to ke,
kondicijo in znanje!
Kontaktne osebe smo:
Brina Jeri , tel. 858 - 737, (061) 133 - 95 - 72 in
Bojan Rotovnik, tel. 881 - 146
Matej Kortnik, tel. 882 - 429.
Vidimo se na prvo son no soboto v aprilu.
Za konec pa nekaj osnovnih navodil za orientacijsko tekmovanje. Vsa stvar je "blazno" resna, zato:
1. Prijavite se najkasneje deset dni pred tekmovanjem
2. Ne pozabite lanske izkaznice ali kakšnega drugega osebnega dokumenta
3. Ne pozabite primerne obutve in obleke (gojzarje, vetrovke)
4. S SABO PRINESITE VELIKO DOBRE VOLJE IN KONDICIJE !
MO PD Šoštanj
Vodja pododbora za orientacijo:
Brina JERI

MLADINSKI ODSEK
PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠOŠTANJ
organizira

PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
ki bo v soboto, 5. aprila 1997.
Za etek tekmovanja bo ob 8. uri in 30 minut na parkiriš u pri župnijski cerkvi v Podhrastniku pri Šoštanju.
Tekmovalci se delijo v starostne kategorije:
-A
otroci do 6. razreda OŠ,
-B
u enci v 7. in 8. razredu OŠ,
-C
mladina (od 1. letnika SŠ do vklju no 25. leta starosti),
-D
mlajši lani (od 26. do vklju no 39. leta starosti),
-E
starejši lani (nad 40. letom starosti),
-F
družine (mati, o e in vsaj en otrok).
Za ekipe v kategoriji C in D je potrebno popolno znanje orientacije z uporabo karte in kompasa (del kontrolnih to k bo
potrebno dolo iti s pomo jo kompasa). Za ekipe v ostalih kategorijah je potrebno osnovno znanje orientacije z
vrisanimi kontrolnimi to kami na karti.
Ekipe v kategoriji C in D morajo obvezno prinesti kompas ali busolo.
Ekipe bodo:
- reševale prakti ne naloge iz orientacije,
- odgovarjale na teoreti na vprašanja iz Planinske šole,
- reševale prakti ne naloge iz gorniškega znanja (planinski vozli in prva pomo ) in
- iskale kontrolne to ke.
Tekmovanje poteka v ekipni konkurenci. Na tekmovanju lahko sodelujejo ekipe planinskih društev, tabornikov, skavtov,
športnih društev, študentskih klubov, slovenske vojske ipd.
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
Ekipa ima lahko od tri do pet lanov ne glede na spol. Planinsko društvo, ki sodeluje v orientacijski ligi Savinjskega
MDO, lahko prijavi po dve ekipi v posamezni kategoriji, drugi pa eno ekipo v posamezni kategoriji. Tekmovanje bo
predvidoma zaklju eno do 13. ure.
Prijave zbira do 24. marca 1997:
Bojan ROTOVNIK, Ašker eva 11, 3325 Šoštanj
Informacije: (063) 881 - 146
Najkasneje v petih dneh po prijavi bodo društva prejela pravila.
Za hrano in pija o je poskrbljeno in štartnine ni, zato lepo vabljeni !
MO PD Šoštanj

MLADI ! LE KAJ BODO ŠE ZAKUHALI
Mladinski odsek Planinskega društva Šoštanj bo v letu 1997 nadaljeval s svojim primarnim delom vzgoje mladih
planincev iz Šoštanja in bližnje okolice.
Tri planinske skupine, ki delujejo v našem Mladinskem odseku bodo v tem letu izvajale izlete v bližnje in malo bolj
oddaljene gore s pomo jo vodnikov našega Planinskega društva.
Tako na rtuje planinska skupina iz osnovne šole Bibe Roecka naslednje izlete:
- Bo (maj),
- Raduha (dvodnevni izlet v juniju),
- Okrešelj in Savinjsko sedlo (september) in
- Olševa (oktober).
Planinska skupina iz osnovne šole Karela Destovnika - Kajuha ima v programu izlete:
- Poto ka zijalka (marec),
- Smrekovec - Travnik (april),
- Kremžarjev vrh (maj),
- Log. dolina - Savinjsko sedlo - Jezersko (dvodnevni izlet v juniju),
- Krn (dvodnevni izlet v septembru) in
- Raduha (oktober).
V mesecu februarju bomo ustanovili planinsko skupino dijakov, ki bo v svojem programu imela vsaj štiri zahtevnejše
izlete v letu 1997.
Planinska skupina študentov, ki deluje že od same ustanovitve mladinskega odseka, sodeluje s Šaleškim študentskim
klubom pri izvedbi naslednjih izletov v tem letu:
Datum
Cilj
Vodniki
2. in 3. maj 1997

Olševa 1929m

Bojan Rotovnik
Mojca Novak

8. in 9. avgust 1997

Grintovec 2558m

Bojan Rotovnik
Martina Pe nik
Mojca Novak

8. november 1997

Haloška pot

Matej Kortnik
Bojan Rotovnik

13. in 14. december 1997

Uršlja gora 1696m

Bojan Rotovnik
Matej Kortnik
Martina Pe nik
Poleg izletov za mlade pa Mladinski odsek v letu 1997 namerava izvesti tudi dve akcije vzgojno-izobraževalega
namena:
- orietacijsko tekmovanje in
- tabor mladih planincev.
Mladinski odsek je tudi zelo aktiven na podro ju propagande, saj redno izdajamo društveni asopis z imenom Planinski
popotnik, ki je namenjen vsem lanom in simpatizerjem društva.
Vsekakor pa se bomo v tem letu redno udeleževali planinskih orientacijski tekmovanj, na katerih smo lani MO že
stalni gostje.
Na elnik MO:
Bojan ROTOVNIK
* SVEŽA NOVICA
lani Mladinskega odseka PD Šoštanj smo na našem prvem ob nem zboru izvolili novega na elnika in to je
MATEJ KORTNIK.
E S T I TA M O !

IZLETI PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠOŠTANJ V LETU 1997
Datum

Izlet oz. akcija

Organizator

Vodniki oz. vodje

11. januar

Pohod Rogla - Osankarica 1517m
(Tradicionalen pohod)
Pohod na Goro Oljko 725m
(tradicionalen pohod)

Vodniški odsek
PD Šoštanj
Vodniški odsek
PD Šoštanj

Andrej TAMŠE

15. februar

Pohod na Peco 2125m
(tradicionalen pohod)

Vodniški odsek
PD Šoštanj

Andrej TAMŠE

2. marec

Pohod po Trških poteh okoli
Šoštanja (tradicionalni pohod)

Vodniški odsek
PD Šoštanj

Vinko PEJOVNIK
Evgen DRVARI
Maks KOROŠEC
Martina PE NIK

5. april

Planinsko orientacijsko
tekmovanje

Mladinski odsek
PD Šoštanj

20. april

Paški Kozjak 1108m

Vodniški odsek
PD Šoštanj

Brina JERI
Matej KORTNIK
Bojan ROTOVNIK
Maks KOROŠEC
Martina PE NIK

17. maj

Uršlja gora 1699m

Vodniški odsek
PD Šoštanj

Evgen DRVARI
Martina PE NIK

7. junij

Pohod na Smrekovec 1577m
(tradicionalen pohod)

Vodniški odsek
PD Šoštanj

29. junij

Košuta 2133m
(grebensko pre enje)

Vodniški odsek
PD Šoštanj v sodelovanju s
PD Vinska Gora

Maks KOROŠEC
Evgen DRVARI
Matej KORTNIK
Bojan ROTOVNIK
Alojz VIHER

12. - 13. julij

Raduha 2062m
(dvodnevni izlet)

Vodniški odsek
PD Šoštanj

Matej KORTNIK
Matej NOVAK

3. - 5. avgust

Triglav 2864m
(trodnevni izlet)

Vodniški odsek
PD Šoštanj

30.-31. avgust

Tritiso ak v Italiji
(dvodnevni izlet)

Vodniški odsek
PD Šoštanj

Andrej TAMŠE
Martina PE NIK
Bojan ROTOVNIK
Matej KORTNIK
Bojan ROTOVNIK
Andrej TAMŠE
Matej KORTNIK

13.-14.
september

Škrlatica 2740m
(dvodnevni izlet)

Vodniški odsek
PD Šoštanj

Andrej TAMŠE
Matej KORTNIK

Vodniški odsek
PD Šoštanj

Evgen DRVARI
Bojan ROTOVNIK

18. januar

18. oktober

emšeniška planina 1184m

Štefka LIKEB

16. november

Izlet v neznano

Vodniški odsek
PD Šoštanj

Andrej TAMŠE

25. december

Boži ni pohod na Sv. Križ 1051m

Vodniški odsek
PD Šoštanj

Maks KOROŠEC
Andrej TAMŠE

Za udeležbo na izletih je potrebna kondicijska pripravljenost in ustrezna oprema.

IZLETI MLADINSKEGA ODSEKA PD ŠOŠTANJ V LETU 1997
Datum

Izlet oz. akcija

Organizator

Vodniki

1. marec

Poto ka zijalka 1675m

Planinska skupina
OŠ KDK

Franc PETEK

april

Planinsko orientacijsko
tekmovanje

Mladinski odsek
Pododbor za orientacijo

april

Smrekovec - Travnik 1685m

Planinska skupina
OŠ KDK

Brina JERI
Matej KORTNIK
Bojan ROTOVNIK
Franc PETEK

2. - 3. maj
maj

Olševa 1929m - greb. pre enje
(dvodnevni izlet)
Bo 980m

maj

Kremžarjev vrh 1164m

Planinska skupina
študentov
Planinska skupina
OŠ Bibe Roecka
Planinska skupina
OŠ KDK

junij

Raduha 2062m
Planinska skupina
(dvodnevni izlet)
OŠ Bibe Roecka
Log. dolina - Sav. sedlo Planinska skupina
Jezersko 2001m (dvodnevni izlet) OŠ KDK

Danica ŠVARC
Vida REHAR
Franc PETEK

julij

Tabor mladih planincev
(sedemdnevi tabor)

julij

Gorniški piknik

Planinska skupina OŠ KDK
Planinska skupina
OŠ Bibe Roecka
Planinska skupina
študentov

Franc PETEK
Danica ŠVARC
Vida REHAR
Sre ko STROPNIK

8. - 9. avgust

Grintovec 2558m
(dvodnevni izlet)

Planinska skupina
študentov

Bojan ROTOVNIK
Martina PE NIK
Mojca NOVAK

september

Okrešelj - Sav. sedlo 2001m

september

Krn
(dvodnevni izlet)

Planinska skupina
OŠ Bibe Roecka
Planinska skupina
OŠ KDK

Danica ŠVARC
Vida REHAR
Franc PETEK

oktober

Raduha 2062m

Franc PETEK

oktober

Olševa 1929m

Planinska skupina
OŠ KDK
Planinska skupina
OŠ Bibe Roecka

8. november

Haloška pot

Planinska skupina
študentov

Bojan ROTOVNIK
Matej KORTNIK

13. - 14.
december

Uršlja gora 1696m

Planinska skupina
študentov

31. december

Študentsko silvestrovanje

Planinska skupina
študentov

Bojan ROTOVNIK
Matej KORTNIK
Martina PE NIK
Matej KORTNIK
Bojan ROTOVNIK

junij

Bojan ROTOVNIK
Mojca NOVAK
Danica ŠVARC
Vida REHAR
Franc PETEK

Vida REHAR
Danica ŠVARC

Na osnovnošolskih izletih bodo poleg mentorjev vodili izlet tudi vodniki PD Šoštanj.
Planinska skupina dijakov bo naknadno dolo ila izlete v tem letu.

Planinsko društvo
Šoštanj

OB NI ZBOR

Vsebina ob nega zbora
Poro ila lanov Upravnega odbora
Pravila Planinskega društva Šoštanj
Predstavitev kandidatov za nov Upravni odbor
Izvolitev novega Upravnega odbora
Program dela za leto 1997
Razno

V dvorani bo stojnica, kjer
boste lahko kupili:
brošuro PD Šoštanj - 90 let
nalepke z emblemom društva
majice z emblemom društva
lanske znamke za leto 1997

Predsednik PD
Andrej Tamše

NEKAJ PREDSEDNIKOVIH MISLI O PRETEKLEM LETU
Leto je naokoli in tukaj je poro ilo o delu, ki je bilo opravljeno v letu 1996.
V preteklem letu smo imeli dvanajst sej Upavnega odbora. Udeležili smo se zbora markacistov, treh sej Savinjskega
Meddruštvenega odbora Planinskih društev, skupš ine Planinske zveze Slovenije v Ljubljani ter sedmih ob nih zborov
sosednjih društev. Izvedli smo petnajst izletov oziroma tur, a nekaj jih je žal odpadlo zaradi slabega vremena ali pa
nezadostne zainteresiranosti med nami. Podrobnejše poro ilo bo podal vodja Vodniškega odseka. Tudi Mladinski
odsek je zelo dejaven, saj so izvedli osem osnovnošolskih izletov, pet študentskih izletov in se petkrat udeležili
tekmovanj v orientacijski ligi ter si prislužili marsikateri pokal ali diplomo. Ob ob inskem prazniku smo popeljali
otroke iz šoštanjskih osnovnih šol po Trški poti. Podrobnejše poro ilo o dejavnosti mladih planincev bo podal na elnik
MO. lani markacijskega odseka so bili tudi aktivni, saj je žled in sneg naredil nekaj naših poti skoraj neprehodnih,
zato so morali vse poti pregledati in urediti, o emer bo podrobneje poro al na elnik markacistov. Udeležili smo se tudi
akcij ob tednu športa.
Da smo to uresni ili, gre velika zahvala vsem, ki so kakor koli pomagali v svojem prostem asu, najbolj pa vodnikom,
markacistom, upravnemu odboru, kot tudi sponzorjem: Premogovniku Velenje, Termoelektrarni Šoštanj, Avtoparku
Velenje, Ob ini Šoštanj, Majdi Železnik ter drugim.
Vem, da nisem naštel vsega, kar smo postorili. Vsem bi se še enkrat zahvalil za opravljeno delo in vsem drugim, ki
kakor koli pomagajo s svojim prostovoljnim delom.
Predsednik PD Šoštanj:
Andrej TAMŠE
Statistika preteklih let za gibanje lanstva Planinskega društva Šoštanj
(vir: Obvestila PZS)
1993
1994
1995
1996

A - lani B - lani
1
3
4
2

216
212
241
211

C - lani

100
80
103
135

Skupaj
348

317
295

Indeks rasti
118

348

/
93,1
100

Statistika o kraju bivanja lanov Planinskega duštva Šoštanj v letu 1996
Šoštanj - 245 lanov (70,2%), Velenje - 59 lanov (16,9%), Topolšica - 22 lanov (6,3%), Ljubljana - 5 lanov
(1,4%), Šmartno ob Paki - 4 lani (1,1%) in drugi - 14 lanov (4%).
Pripravil:
Bojan Rotovnik

VODNIK = VARNOST V GORAH
Vodniški odsek je v letu 1996 na rtoval dvaindvajset planinskih izletov. Dvajset izletov smo uspeli realizirati, medtem
ko sta dva odpadla zaradi slabega vremena oziroma premajhnega števila prijav.
Ture so bile uspešno izvedene in ni prihajalo do ve jih težav ali poškodb udeležencev in vodnikov. Za tako uspešno
bilanco izletov se lahko zahvalimo strokovni usposobljenosti vodnikov pa tudi usmeritvam društva, ki mu je
organiziranje izletov ena izmed osnovnih dejavnosti.
Vodniški odsek je sodeloval tudi pri vodenju izletov za naše mlade planince, odzvali pa smo se tudi ob ob inskem
prazniku, ko so se šoštanjski osnovnošolci pod našim vodstvom potepali po Trški poti okoli Šoštanja.
Za strokovno usposobljenost smo skrbeli na izobraževanjih za vodnike, ki smo se jih redno udeleževali. Tako se je v
poletnem asu osnovnega vodniškega te aja udeležila Martina Pe nik in s tem pove ala seznam vodnikov v našem
Planinskem društvu. Vsi drugi vodniki smo se udeleževali te ajev za višje vodniške kategorije ali rednih
izpopolnjevanj, ki so namenjena obnavljanju znanja.
Na elnik Vodniškega odseka:
Matej KORTNIK

MARKACIST = ZANESLJIVOST NA POTI
Že kar na za etku leta je bilo za nas veliko dela, saj sta sneg in žled povzro ila veliko škode na naših poteh.
Tako je bilo potrebno o istiti v celoti:
- Trško pot okoli Šoštanj in
- pot Šoštanj - Forhtenek.
Obnovili z markacijam in delno popravili pa smo:
- Trško pot okoli Šoštanja,
- Homec - Smrekovec,
- Šoštanj - Žlebnik - Sleme,
- del poti XIV. divizije od Homca do Žlebnika in
- Grebenšek - Sv. Križ.
Tako je bilo v letu 1996 opravljenih preko 120 ur prostovolnjega dela.
Na elnik Markacijskega odseka:
Ivan FECE

CEPIN IN PLEZALNI EVLJI
Pred nedavnim je gospa Greti Stopar velikodušno podarila Planinskemu društvu Šoštanj cepin in plezalne evlje njene
preminule sestre Toni. Toni Stopar je plezala pred drugo svetovno vojno v našem pogorju, prav tako pa izven naših
meja . Leta 1936 je bila tajnica šaleške podružnice SPD Šoštanj. V imenu našega društva se gospe Greti iskreno
zahvaljujem za dragocen spomin.
Tajnica PD:
Zinka MOŠKON

SEDAJ PA ŠE NEKAJ MNENJ NAŠIH LANOV
Mali Ankogel 3096 m
Vsako planinsko društvo dosega v svojem izletniškem delovanju uspehe, ki so pomembni za društvo. Takšen uspeh je v
letošnjem letu doseglo tudi Planinsko društvo Šoštanj, saj je uspel izlet na 3096 m visoki Mali Ankogel v Avstriji, kar
je tudi prvi društveni izlet na vrh, ki je višji od Triglava.
Dne 3. avgusta 1996 smo se lani Planinskega društva Šoštanj zbrali v zgodnjih jutranjih urah na avtobusni postaji v
Šoštanju ter se nato odpeljali proti Velenju. Spotoma so se nam pridružili še ostali prijavljeni za izlet. Skupaj je bilo
trideset udeležencev in trije planinski vodniki (Andrej Tamše, Matej Kortnik in Bojan Rotovnik) ter naš šofer Stan .
Pot smo nadaljevali do mejnega prehoda Vi . Po opravljenih obmejnih formalnostih nas je pot vodila mimo Celovca in
Špitala do malega gorsko-turisti nega naselja Mallnitz.
Ob prihodu v Mallnitz nas je pri akal mo an naliv in tako smo izkoristili enourni odmor za ogled mesteca in zajtrk v
upanju, da se bo nevihta polegla. Sre a nam je bila naklonjena, saj je po tri etrt ure naliv prenehal in megla po vrhovih
se je toliko "razkadila", da smo videli celo vrh 3248 m visokega Ankogla, ki je bil tudi naš cilj.
Zapeljali smo se do spodnje postaje gondole, ki nas je popeljala v slabih dvajsetih minutah na nadmorsko višino 2630
m. Tukaj se je naša vožnja kon ala in vodniki smo sklenili, da kljub obla nemu vremenu ni nevarnosti strel oziroma
poslabšanja vremena in da lahko nadaljujemo pot.
Široka in dobro shojena pot nas je vodila po pobo ju do križiš a poti, kjer smo zavili levo proti Ankoglu. Po rahlem
vzponu smo pre kali še položno snežiš e in nato prispeli na manjše sedelce, ki je deset metrov višje kot naš Triglav.
Pot smo nadaljevali po grebenu Malega Ankogla do vrha le-tega. Za hojo smo porabili dobri dve uri po lahki, dobro
ozna eni poti. Ker se vreme ni izboljšalo, pot na Ankogel pa je zelo zahtevna, saj je izredno krušljiva in na nekaterih
mestih prepadna, smo se vodniki odlo ili, da naš izlet zaklju imo kar na 3096 m visokem Malem Ankoglu. Po krajšem
odmoru smo izvedli planinski krst za vse udeležence izleta, saj še nih e ni bil na Malem Ankoglu in samo redki so že
bili nad 3000 m nadmorske višine. Krsta sva bila deležna tudi z glavnim vodnikom Andrejem, eprav sva že bila na
Ankoglu, saj sva si deset dni pred izletom ogledala celotno pot.
Nato smo se po isti poti in v rahlem pršenju dežja vrnili do gondole in se nato z avtobusom odpeljali do doma.
Izlet na Mali Ankogel predstavlja za izlete našega društva pomembno prelomnico, saj bomo v prihodnje organizirali še
ve izletov v tuje visokogorje z namenom, da spoznamo tudi gore izven naše domovine.
Bojan Rotovnik

Haloška pot
Potem ko smo šoštanjski planinci prehodili že ve ino Haloške poti, je bil v oktobru na vrsti za nas še zadnji del le-te: od
gradu Borl do Gradiš a.
Naša pot se je za ela v lepem, z zvezdami posutem jutru, ko nas je avtobus odpeljal proti Halozam. Izhodiš e naše ture
je bil grad Borl. Ta je omenjen že v za etku 12. stoletja in je pozidan na pe ini nad Dravo. Z gradu smo se spustili po
bregu navzdol in pri transformatorju pre kali cesto ter nadaljevali pot ez travnike do gozda proti cerkvici Sv. Ane. Do
tja smo prišli mimo kapelic Križevega pota po listnatem gozdu, ki v Halozah prevladuje. Po grebenu smo nadaljevali
pot mimo tipi ne, stare, s slamo krite haloške hiše. Kmalu smo med vinogradi prišli do druge kontrolne to ke v
Hrastovcu. Tu smo dobili žige in poskusili odli no haloško kapljico, darilo naših vodnikov, Mateja in Bojana.
Odpravili smo se naprej, do kme kega turizma na Švabovem, od koder je udovit razgled po haloških vinogradih. Ti so
se zlato lesketali v prekrasnem son nem dnevu, brez obla ka na nebu. Na Švabovem smo se okrep ali in kar ni se nam
ni mudili naprej. Ob spremljavi klopotcev smo pot nadaljevali proti dolini, še vedno med vinogradi in številnimi novimi
hišami, ki so znak, da se v Haloze vra a življenje. Po ovinkih smo se spet dvignili na Gorenjski vrh, 331m nad morjem.
Skozi vas Brezovec smo se podali proti tretji kontrolni to ki - Cirkulanam.
Od tod te e zložna pot skozi gozd med travniki, njivami in lepimi, terasastimi vinogradi proti Gradiškemu Humu,
odkoder je spet krasen razgled. Po poti so nas spremljali klopotci, vonj po pe enem kostanju, zvoki harmonike, lajež
premnogih psov... . Ljudi smo zmotili pri li kanju koruze in trganju grozdja. Ob mnogih šalah in pogovorih smo se
kmalu znašli pri zadnji to ki naše poti. To je kme ki turizem Emerši , kjer je v jedilnici takle napis:
"ja, kdor je videl vas, gorice naše,
ta lic device ve ne poželi,
v vinskem hramu poje o arih vaših,
in pije vaših trt nebeško kri... ."
Od tod se nismo mogli lo iti, tako da smo del poti do avtobusa prehodili v temi. Tudi to je imelo svoj ar. Lahen vetri
je vrtel klopotce - mlin ke, kakor jim je pravil najmlajši udeleženec Vid.
Nebo je bilo okrašeno s številnimi zvezdami, v dolini se je srebrno svetil trak Drave. Mežikale so nam številne lu i iz
doline, pozdravljala nas je tišina haloške pokrajine, ki se ti vtisne v spomin, srce in dušo, ker je tako razli na od naše.
Domov smo se vra ali polni lepih vtisov o hribih v ravni deželi.
Damjana TAMŠE
No ni pohod na Uršljo goro
Vsako prvo soboto v februarju organizira PD Prevalje no ni pohod na Uršljo goro. Kot že ve krat prej, smo tudi letos
sklenili, da se ga udeležimo tudi mi in si popestrimo zimske dni.
Obetal se nam je prekrasna zimska no , kot nalaš za obisk te lepe razgledne to ke. Na nebu so se že svetile prve
zvezde, ko smo krenili na pot. Od Slemena do Križmana je bila pot zelo ledena in je minila v znamenju mnogih padcev
na vse razpoložljive telesne dele. Pa vendar nam to ni vzelo veselja.
Pri Križmanu smo zagrizli v strmino proti Šišernikovemu travniku. Sr ni utrip nam je kar krepko narasel, zato smo
upo asnili svoje korake in si vzeli as za razgled po bližnji in daljni okolici. Ker je bila lepa, jasna no , je bil tudi
pogled na tiso ere lu i Šoštanja in Velenja udovit. Tudi gozd proti vrhu je bil pravlji en. Drevesa so se odela v snežni
paj olan, skale ob poti pa okrašene z belim lišpom. Snežni biseri so se zalesketali v temi, ko je zablodela svetilka
popotnika posvetila v no no življenje zimskega gozda.
Pot na vrh je hitro minila, od tod pa se je ponujal pre udovit pogled na vse strani neba. V dolinah so mežikale velike in
majhne lu i Slovenj Gradca, Mislinje, Velenja, Šoštanja, Kotelj in Mežiške doline z Ravnami in Prevaljami. V ko i je
bilo veliko ljubiteljev zimskih pohodov in kar hitro smo se jim pridružili ob malici in "arcnijah". Dom na Uršlji gori se
je bolj in bolj polnil z novimi pohodniki, za nas pa je prišel as za odhod v dolino. Pri vra anju smo sre evali še mnoge
planinske prijatelje in znance, ki so se odpravljali proti vrhu. Med njimi je bila tudi moja lanska "kompanija": Jana,
Tina in Viktor, ki so bili letos bolj pozni gostje no nega pohoda. Tudi veliko mladih ljudi je bilo letos na tej turi. Le-ta
se je iz navadne no ne avanture spremenila v množi en pohod kljub zelo zahtevni poti ob takšnih snežnih razmerah,
kot so letos.
Ko smo se proti jutru vra ali domov, smo bili veseli, da smo storili nekaj zase. Obljubili smo si, da se drugo leto spet
dobimo.
Damjana TAMŠE

LANI UPRAVNEGA ODBORA ZELO RADI SKLEPAMO
- Na 7. seji UO PD dne 2. februarja 1996 smo na predlog Bojana Rotovnika sprejeli sklep o posebni evidenci
sprejetih sklepov.
1. Te aja za mladinske vodnike v Bavšici se bodo udeležili trije mladinci našega društva. Znesek 17.000,00 SIT pla a
ob vpisu vsak sam. Na osnovi predloženega potrdila o uspešno opravljenem te aju jim društvo povrne vpla ano
te ajnino.
2. Planinski vodniki morajo v društvu delati vsaj tri leta.
3. V mesecu marcu bo na Lipanci te aj za mladinske vodnike v zimskih razmerah. Cena te aja je 18.000,00 SIT, ki ga
ob vpisu pla a vsak sam. Društvo povrne te ajnino ob predložitvi potrdila o uspešno opravljenem te aju.
- 8. seja, 16. februarja 1996
4. Za Trško pot moramo pridobiti izjave lastnikov zemljiš a. Registrirali jo bomo lahko šele s pridobitvijo izjav.
5. Video kaseti, Hoja v gorah, ki smo ju kupili od PD Vinska Gora, bomo posodili Osnovnima šolama KDK in Bibe
Roecka.
6. Do 31. marca bomo opravili ogled vseh poti in pripravili poro ilo o stanju in obdelavi problematike.
7. Društvo povrne stroške izdanega Planinskega popotnika, in sicer 4 x 7.000,00 SIT/številka, to je 28.000,00 SIT v
letu 1996.
- 9. seja, 1. marca 1996
8. Na razdeljeni predlog Pravil bomo dali vsak svoje pripombe. Temu bo sledila objava Pravil v društveni pisarni, kjer
bodo na vpogled lanstvu. Pravila bomo sprejeli na ob nem zboru.
- 10. seja, 14. marca 1996
9. UO pooblasti A. Tamšeta, da se 30. marca 1996 udeleži skupš ine PZS v Ljubljani.
10. A. Tamšetu društvo povrne stroške izpopolnjevanja planinskih vodnikov v zimskih razmerah (kategorija D) na
Raduhi 15.16. in 17.marca v višini SIT 4.200,00 in kilometrino za udeležbo na skupš ini PZS v višini SIT 4.500,00.
- 12.seja, 12. aprila 1996
10. UO sprejme sklep o vsebini in zadolžitvah za ob ni zbor 26. aprila 1996.
- 13. seja, 19. aprila 1996
11. Gasilskemu društvu pla amo za leto 1995 in letošnje za uporabo prostora 10.000,00 SIT.
12. UO odobri 15.000,00 SIT za udeležbo tekmovalcev (Mateja Kortnika, Petra Kortnika in Sre ka Stropnika) na
orientacijskih tekmovanjih v Slivnici pri Celju 27. aprila 1996 in v Vinski Gori.
13. Ker se te aja za planinske vodnike lani nista udeležila E.Drvari in M.Korošec, eprav smo v ta namen že pla ali po
3.000,00 SIT za posameznika, bo UO letos dolo il dva druga udeleženca.
14. Brošuro bomo na ob nem zboru prodajali po 500,00 SIT, kasneje po 1.000,00 SIT.
- 14.seja, 10.maja 1996
15. UO ugotavlja, da delo markacijskega odseka ne poteka zadovoljivo zaradi premajhne aktivnosti vodje odseka, zato
sprejme sklep, da prevzameta organizacijo in delo lana Ivan Fece in Leon Štrban. Vinko Pejovnik lahko vseeno
pomaga pri delu.
16. UO se je na 11. seji 29. marca odlo il, da društvo Zinki Moškon za materialne stroške za izdelavo brošure dodeli
50.000,00 SIT.
- 15. seja, 7. junija 1996
17. UO sprejme sklep o potrditvi Pravil vodniškega odseka s 6 glasovi za, 1 vzdržanim in 1 proti. V poglavju V, to ka
19, 2. odstavek se pripiše: "in se ne sme uporabljati za društvene izlete".
18. Pravila vodnikov za nejo veljati takoj, razen pravila o lanarini A, ki za ne veljati leta 1997.
19. PD bo prispevalo za tri planinske avtobusne izlete ( Bibe Roecka, KDK in enega skupnega) 3 x 5.000,00 SIT,
skupaj 15.000,00 SIT.
20. UO odobri nakup opreme za planinske vodnike v višini 100.000,00 SIT (pasovi, oponke , vrvi, pomožne vrvice).
Vodniški odsek dolo i vrsto opreme.
21. Markacistom Kajbi, Feceju in Štrbanu PD povrne stroške za bencin v višini 8.000,00 SIT.
22. A. Tamšetu se povrnejo stroški za ogled terena na Hleviški planini (345 km) v skladu s sprejetimi merili.
23. Poravnamo ra un v višini 1.575,00 za oglaševanje na VTV ob 90-letnici PD.
23. Udeležencem orientacijskega tekmovanja v Braslov ah 22. junija 1996 se odobri 5.000,00 SIT.

- 16. seja, 13.septembra 1996
25. Ob izidu planinske karte Kamniške in Savinjske Alpe bomo poslali Planinski zvezi Slovenije Komisiji za pota,
dopis z obrazložitvijo dejanskega stanja poti od Grebenška ez Slanico na Andrejev dom. Sklep bo realizirala Zinka
Moškon.
26. Bojan Rotovnik do naslednje seje UO pripravi in predstavi predlog novega plakata.
27. Andrej Tamše preveri realizacijo pla ila pokroviteljstva plakata pri Adriaticu.
28. UO pooblaš a Bojana Rotovnika, da izvede postopek registracije društva.
29. PD krije stroške v višini 5.000,00 SIT za udeležbo na tekmi v orientacijski ligi, odnosno sproti bomo ugotavljali in
odobravali višino sredstev.
30. UO podpira zamisel MO o izvedbi tekmovanja v orientaciji nekje na podro ju Šoštanja, prvo soboto aprila 1997. Za
organizacijo so zadolženi Bojan Rotovnik, Matej Kortnik in Brina Jeri .
31. Nastopajo i ekipi na odprtem prvenstvu v planinski orientaciji na Gori Oljki se za stroške udeležbe odobri 3.000,00
SIT.
32. Na osnovi spiska, ki ga je predložil Bojan Rotovnik, podelimo brezpla ne brošure Osnovnima šolama v Šoštanju,
Knjižnici Šoštanj intp. Prodajali jo bomo tudi v trgovini. Sklep realizira Zinka MOŠKON.
23. Naro ili bomo 70 novoletnih koledarjev. Sklep realizira Andrej TAMŠE.
- 17. seja, 24.oktober 1996
31. Izlet v neznano bo 16. novembra. Zinka Moškon bo uredila glede pla ila avtobusa v Termoelektrarni Šoštanj (280
km, 33.500,00 SIT).
- 19. seja, 17. januarja 1997
32. Na plakat napišemo ceno izleta, do 15 let za 50 odstotkov nižja od cene za odrasle.
33. Društvo financira posamezni izlet v višini 5.000,00 SIT
34. Predlog spremenjenih društvenih pravil predlagamo na ob nem zboru.
35. Ob nega zbora Gasilskega društva Šoštanj 25. januarja letos ob 18. uri se bo udeležil Matej Kortnik.
- 20. seja, 31.januar 1997
36. Priznanji, ki sta ju dobila v okviru MK PZS Andrej Tamše in Bojan Rotovnik, bomo podelili na ob nem zboru
našega društva.
37. Pripravili bomo gradivo na razpis Ob ine Šoštanj za sofinanciranje športnih programov (List Ob ine, 31.01.1997,
Tamše, Rotovnik, Moškon).
38. Sprejmemo ponudbo predstavitve diapozitivov Cirila Velkovrha kot samostojno predstavitev v Kulturnem domu
letos spomladi. Kontaktna oseba je Zinka Moškon.
39. Bojan Rotovnik je odgovoren za odpravo v opisih planinskih poti PD Šoštanj v Almanahu 1995 (Naš as) in v
Turisti nem vodniku - Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.
Opomba urednika: žal manjkajo sklepi 18. seje UO in zato seznam ni popoln.

Tajnica PD Šoštanj:
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 v
mesecu marcu vsak torek in petek od 17. do 18. ure. Predvidoma se bomo morali iz za asne društvene pisarne izseliti v
mesecu aprilu zaradi adaptacije zgradbe.
V društveni pisarni boste lahko v mesecu marcu pla ali lanarino za leto 1997, se prijavili za izlete in dobili
podrobnejše informacije o delovanju društva, predvsem o izletih.
Prijave za izlete sprejemajo tudi v trgovini Lina, ki je nasproti rokometnega igriš a v Šoštanju.
lanarina za leto 1997
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 pri lanih Upravnega odbora. Ti so:
Štefka LIKEB
Kajuhova 9
Šoštanj
Vinko PEJOVNIK
Cankarjeva 24 Šoštanj
Andrej TAMŠE
Ašker eva 26 Šoštanj
lanarino pa lahko v tem letu poravnate tudi v Papirnici Pero v Šoštanju med delovnim asom trgovine in
v trgovini Lina prav tako med delovnim asom.
Še vedno so v prodaji brošure PD Šoštanj - 90 let po 1000 sit, majice z emblemom društva po 600 sit ter nalepke za
tkanine z znakom društva po 500 sit.

Upravni odbor Planinskega društva Šoštanj se iskreno zahvaljuje družini Pibernik,
ker nas je brezpla no vzela pod streho za ve kot dve leti.
Upravni odbor
_______________________________________________________________________________________________
PLANINSKI POPOTNIK je interni asopis Mladinskega odseka Planinskega društva Šoštanj in je brezpla en. Izhaja
enkrat letno in ga prejemajo lani PD Šoštanj.
Urednik:Bojan ROTOVNIK
Uredniški odbor: Roman PIBERNIK
Matej KORTNIK
Martina PE NIK
Brina JERI
Lektor:
Milka JARNOVI

