PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ

PLANINSKI
POPOTNIK
MAJ 1995

ŠTEVILKA
LETNIK I

BREZPLA NI IZVOD
VSEBINA
1. UVOD
2. ZAPISNIK OB NEGA ZBORA
3. NOVI UPRAVNI ODBOR
4. REZULTATI ANKETE
5. KRONIKA 94 (2. DEL)
6. IZLET V NEZNANO 94
7. IŠ ENJE TRŠKE POTI
8. VABILO NA IZLETE
9. SKUPAJ SMO HODILI (BORIS ZAJC)
10. ZAPISNIKI UPRAVNEGA ODBORA
11. DONATOR PLANINSKEGA POPOTNIKA

2

UVOD
Od izdaje prve številke Planinskega popotnika se je zgodilo kar nekaj
dogodkov, o katerih moramo pisati.
Najpomembnejši med njimi je vsekakor redni ob ni zbor. Udeležilo se ga je
nad 60 lanov in skoraj vsi povabljeni iz drugih društev. To potrjuje, da smo
zaznavno in aktivno društvo. Ob ni zbor je bil zelo potreben, saj se upravni
odbor društva ni sestal s svojimi lani že štiri leta. To napako bomo poskušali
odpraviti z rednimi letnimi konferencami, na katerih se bodo lani in upravni
odbor pogovorili, kako bodo vodili društvo, da bo zanimivo za imve ji krog
ljudi.
Drugi pomembnejši dogodek je redno obratovanje društvene pisarne v
prostorih na Trgu bratov Mravljak 3, ki je odprta ob torkih in petkih od 17.
do 19. ure in prvo soboto v mesecu od 10. do 12. ure. Vabimo vas, da
obiš ete pisarno, tudi e ste že pla ali lanarino, saj je vedno dežurni kdo iz
upravnega odbora, ki dobro pozna delovanje društva. Povedal vam bo
društvene novice. Želimo, da tudi vi predlagate svoje ideje, ki jih bomo
poskušali uresni iti. Društvena pisarna naj postane zbirališ e šoštanjskih
planincev. Vabljeni!
lani novega upravnega odbora smo se sestali na prvi seji, ki je postavila
smernice za prihodnje delo, ocenila ob ni zbor in reševala sprotne probleme.
Lahko re em, da smo bili delovni.
Planinski popotnik št. 1 smo “natisnili” v 150 izvodih in jih razdelili med
lane. Presenetilo me je število naro ilnic, ki se bliža številki 50, saj nisem
pri akoval tolikšnega odziva. Ta izvod sem naredil z velikim veseljem, saj se
je asopis med lani zelo dobro prijel. Nagovarjam vas, pošljite mi svoje
predloge o oblikovanju Planinskega popotnika. V gorah ste doživeli
zanimivosti in izkušnje, ki jih povejte še drugim planincem. Pišite o tem in
prinesite v našo pisarno oziroma pošljite na naslov

Bojan Rotovnik
Ašker eva 11
63325 ŠOŠTANJ

Želim, da bi lani aktivno sodelovali pri ustvarjanju Planinskega popotnika,
da bi se še bolj razširil med planinci in tako dosegel svoj namen. e še niste
naro eni na naš asopis ali veste za koga, ki bi ga rad imel, izpolnite
naro ilnico in jo oddajte v društveni pisarni ali pa jo pošljite na gornji naslov.
Pri izdajanju Planinskega popotnika imamo kljub temu da vsi delamo
prostovoljno stroške (fotokopiranje). Prvo številko je pla alo društvo, za
nadaljne številke pa moramo poiskati sponzorje, ki bodo želeli imeti oglase v
našem glasilu. Za sponzoriranje te izdaje se zahvaljujemo Papirnici Pero iz
Šoštanja.
Na koncu se opravi ujem prejemnikom prve številke zaradi nekaterih
napak.
Bojan ROTOVNIK
urednik

ZAPISNIK OB NEGA ZBORA
Zapisnik z ob nega zbora PD Šoštanj, ki je bil
gasilnem domu v Šoštanju ob 19. uri.

v soboto 25. marca v

V skladu z dnevnim redom je predsednik društva Andrej Tamše otvoril ob ni
zbor in pozdravil prisotne, posebej pa še predstavnike iz povabljenih društev
in ob ine.
Sledila je izvolitev organov ob nega zbora. Za delovno predsedstvo so bili
predlagani in potrjeni:
Danilo ebul
predsednik
Vinko Pejovnik
lan
Matej Kortnik
lan
Zinka Moškon
zapisnikarica
Vinko Pejovnik in Matej Kortnik sta hkrati overitelja zapisnika.
Prisotni lani so se strinjali s predlaganimi lani za delovno predsedstvo in
zapisnikarico ter jih soglasno potrdili.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. poro ila o delu društva:
- poro ilo predsednika
- poro ilo blagajnika
- poro ilo predsednika nadzornega odbora
2. razprava o poro ilih
3. razrešnica staremu UO in volitve novega
4. na rt dela za leto 1995
5. razno (pripombe, predlogi)
1. Poro ilo o delu PD za dobo štirih let je podal predsednik društva Andrej
Tamše. Poudaril je tele aktivnosti:
- o iš evalne akcije reke Pake, okolice Pustega gradu v Šoštanju
- obnovitev vseh poti, ki so v oskrbi PD Šoštanj (okrog 160 km)
- otvoritev Trške poti okoli Šoštanja za 90-letnico Društva
- aktivnosti za izvedbo proslave ob 90-letnici PD Šoštanj
- zbiranje gradiva in priprava lankov za brošuro
- vsakoletna izvedba izletov društva po sprejetem letnem na rtu
- pridobivanje novih, predvsem mladih lanov
- prodaja vrednostnih bonov za obnovo-pove avo ko e na Kriški gori
- pridobitev in ureditev planinske sobe v Pibernikovi hiši

Poro ilo finan nega poslovanja je predstavila Štefka Likeb, blagajni arka
društva. Stanje po letih je bilo takole:
prejemki
izdatki
saldo
1991
99.677,20
91.452,10
8.225,10
1992
398.113,10
334.842,50
63.270,60
1993
492.603,70
292.523,80
200.079,90
1994
826.824,80
606.516,76
220.308,04
Saldo sredstev med drugim izvira tudi iz prispevkov darovalcev za brošuro,
ki jo pripravljamo, za kar pa nam po oceni primanjkuje še dvakrat toliko
sredstev.
Poro ilo nadzornega odbora je podal predsednik odbora Evgen Drvari . Iz
poro ila je razvidno, da je nadzorni odbor pregledal finan ne listine
blagajniškega poslovanja in ugotovil ustrezno in skrbno poslovanje s
sredstvi. Poro ilo je priloga zapisnika.
Sklep: ob ni zbor se strinja s predloženimi poro ili in jih soglasno potrdi.
2. Sledila je razprava po poro ilih. Predsednik delovnega predsedstva Danilo
ebul je povzel problematiko po poro ilih in pozval prisotne k razpravi.
Zinka Moškon je prebrala pozdravno pismo gospoda Viktorja Kojca,
dolgoletnega planinskega delavca, ki nam sporo a, da se iz zdravstvenih
razlogov ne more udeležiti ob nega zbora. Zahvaljuje se nam za obiske na
njegovem domu.
Maksimiljan Korošec je predlagal, da mu z ob nega zbora pošljemo estitko
za njegov nedavni življenjski jubilej, 70. rojstni dan. Sklep je bil soglasno
sprejet.
Rudi Bajec, dolgoletni lan Planinskega društva, se nam je zahvalil za
povabilo in pohvalil zamisel Bojana Rotovnika in UO za izdajo glasila
Planinski popotnik. Meni, da bo glasilo dobro obveš alo lane društva o vseh
dogajanjih našega PD.
V imenu ob ine Šoštanj je prisotne pozdravil predsednik sveta Franc
Pe ovnik. Na kratko je orisal probleme, ki jih imajo pri sestavi ob inskih
organov. Poudaril je pomembnost vloge društev, posebej še v tem asu.
Ugotavlja, da so uspehi društva plod naše vztrajnosti. Prav tako ni
zanemarljiva gospodarska vloga društva. Predstavnik ob ine napoveduje
sestanek s funkcionarji PD v bližnji prihodnosti. Prora un ob ine predvideva
sredstva tudi za društva, tako da lahko ra unamo na finan no podporo ob ine
Šoštanj.
Turisti no društvo Šoštanj, njegov predsednik Rajko Zaleznik se nam je
zahvalil za povabilo, nas povabil na ob ni zbor in nam zaželel vse najboljše
za izvedbo akcij in nalog, ki nas akajo v prihodnosti.
Predstavnik PD Velenje je ugodno ocenil naše finan no stanje oz. dobro
finan no poslovanje. Ugotavlja, da je povsod prisotna prostorska stiska.
Zaželel nam je uspehov in sre no hojo v gore.

Predstavnik PD Šmartno ob Paki je povedal, da imajo podobne težave s
prostori kot naše društvo. Letos praznujejo 20-obletnico obstoja.
Predstavnik PD Vinska Gora nam je izrekel dobre želje in estitke za uspešno
delo.
PD Prevalje, Franc Kešpret, nam je zaželel uspešen potek ob nega zbora,
obilo uspehov vnaprej in dobro delo. Poudarja pomembnost sodelovanja med
društvi. Šoštanjski planinci pridno obiskujejo Uršljo goro. estital nam je za
uspešno finan no poslovanje. Govor je zaklju il z željo po lepih doživetjih v
naših planinah.
3. Sledile so volitve v upravni in nadzorni odbor.
Volilno komisijo so predstavljali lani delovnega predsedstva: Danilo ebul,
Vinko Pejovnik in Matej Kortnik. Volitve so bile tajne. Predsednika smo
volili za dobo dveh let.
Ker so kandidirali trije za predsedenika: Andrej TAMŠE, Maksimiljan
KOROŠEC in Bojan ROTOVNIK, jih je Danilo ebul zaprosil, da so
predstavili svoj na rt dela za dobo dveh let in navedli lane bodo ega UO.
Po predstavitvi je sledila razrešnica sedanjemu UO. Sklep je bil soglasno
sprejet.
as med izborom kandidata in razglasitvijo rezultatov volitev smo zapolnili
z gledanjem diapozitivov Branka Ivaneka, lana alpinisti nega odseka
Kozjak Maribor, s poti in obiskov šesttiso akov v Boliviji.
Ugotovitve volilne komisije: volilo je 62 lanov PD in posamezniki so dobili
naslednje število glasov:
Andrej TAMŠE
34,
Maksimiljan KOROŠEC
9,
Bojan ROTOVNIK
19
Za obdobje naslednjih dveh let je bil za predsednika ponovno izvoljen Andrej
Tamše. Podal je na rt dela za leto 1995 v skladu z že sprejetim na rtom na
UO za to leto.
4. Na rt dela za leto 1995
Izletništvo in izobraževanje bosta osrednji nalogi društva v tem letu. Prav
tako se bomo vklju ili v istilno akcijo Šoštanja in dela okolice, izdali bomo
štiri številke glasila Planinski popotnik in brošuro, sodelovali bomo s
sosednjimi društvi, vzdrževali obstoje e planinske poti našega društva.
5. Razno
K besedi se je oglasil Dušan Kukovec, lan AO Velenje. Izrekel nam je
pozdrav in zaželel, da bi v naši sredini zrastel nov rod alpinistov.
Štefka Likeb se je zahvalila Andreju Mileši u za organizacijo narezka za
ob ni zbor.

Martin Aubreht, predsednik Savinjskega MDO in predsednik PD Mozirje, je
pogrešal poro ilo mladinskega odseka. Glede financiranja ugotavlja
neenakomerno zagotovitev sredstev za društva v primerjavi z drugim
dejavnostmi. Glede volitev je izrazil navdušenje nad demokrati nostjo izbire
med tremi kandidati.
Predstavnik Lu nam je zaželel uspešno delo in sre anj v planinah ter osebne
sre e.
Predstavnik PD Re ica ob Savinji je izrekel pozdrav in želje za sodelovanje.
Povabil nas je na ob ni zbor in zažel obilo uspeha.
Miha Kugoni iz Topolšice je povprašal, kako zaš ititi Pusti grad.
Maksimiljan Korošec se je zahvalil za sodelovanje, zaupanje in za sliko
avtorja Napotnika, ki smo mu jo planinci podarili za njegovo šestdesetletnico.
Ljubezen do gora je izrazil z besedami: “Kdor ni hribov vzljubil, je veliko
izgubil".
Predstavnik PD Vinska Gora, je na kratko predstavil video kaseto o hoji po
gorah. Film so ocenili na RTV na 90.000 DEM, kaseta v prodaji pa velja
1.500 SIT.
Ker ni bilo ve razpravljalcev, smo ob ni zbor zaklju ili ob 22.30 uri. Sledila
je zakuska in prijateljski pogovor ter prepevanje.
Šoštanj, 29. marca 1995

Zinka MOŠKON

____________________________________________________________

NARO ILNICA ZA PLANINSKI POPOTNIK
Priimek in ime: ________________________________________
Ulica oz. kraj: __________________________________________
Kraj: ________________________ Poštna številka: ___________
Zaposlen: _____________________________________________
Telefonska številka: _____________
Naro ilnico oddajte v društveni pisarni ali pa jo pošljite na naslov:

Rotovnik Bojan
Ašker eva 11
63325 Šoštanj

in BREZPLA NO boste prejemali Planinski popotnik v letu 1995

REZULTATI ANKETE
Anketo, ki smo jo izvedli na rednem ob nem zboru PD je izpolnilo natanko
50 lanov. Zastavili smo šest vprašanj, od katerih je bilo treba štiri odgovore
obkrožiti, na dve pa odgovoriti. Na ti dve vprašanji ve ina anketiranih ni
odgovorilo. Nekaj glasovnic je bilo oddanih neizpolnjenih. Sedaj pa k
rezultatom.
Na vprašanje: “Kako bi ocenili delo Planinskega društva doslej?” je
odgovorilo vseh 50 anketiranih. Odgovor odli no je obkrožilo 19
anketirancev oz. 38%, dobro 24 oz. 48%, zadovoljivo 7 oz. 14%. Odgovora
“slabo” ni obkrožil nih e.
Na vprašanje, ki je bilo naslovljeno na proslavitev 90-letnice društva, je 31
oz. 62% odgovorilo z odli no, 18 oz. 36% dobro in zadovoljivo je obkrožil
en anketiran oz. 2%.
Na vprašanje, ki je spraševalo anketirance, e so bili zadovoljni z izleti, ki jih
je organiziralo PD je z “da” odgovorilo 49 anketiranih oz. 98% in samo eden
oz. 2% je bil deloma zadovoljen z izleti, nih e ni bil nezadovoljen.
Na vprašanje, ki se je nanašalo na izbiro in vodenje izletov, je “odli no”
obkrožilo 21 anketiranih oz. 42%, “dobro” 27 anketiranih oz. 54% in dva sta
odgovorila z “zadovoljivo” (4%).
Na odgovore, ki jih je bilo potrebno napisati, je odgovorilo približno 30%
anketiranih, kar je glede na pomembnost vprašanj vsekakor premalo.
Na vprašanje, ki se je glasilo “Kakšne smernice delovanja predlagate novemu
upravnemu odboru?” smo dobili razli ne odgovore. Najve anketiranih želi
razumevanje v PD, organiziranje raznih družabnih sre anj, pridobiti im ve
mladine in jo navdušiti za vodniško izobraževanje. Nekaj jih želi, da bi
pove evali število lanstva, boljše obveš ali lane o dogodkih v društvu,
razširjali planinsko zavest ipd.
Na vprašanje, ki je spraševalo, katere izlete naj organizira PD, je najve
anketiranih odgovorilo, da želijo v tuja gorstva, v Savinjske Alpe in nižje
slovenske gore, ki so na SPP. Predlagajo tudi pove anje udeležbe, ve lažjih
in enodnevnih pohodov.
Komentar
Planinci so pozitivno ocenili dosedanje delo PD. Kar zadeva proslavo ob 90letnici društva, nas odgovor glede na veliko vloženega truda in prostega asa
ni presenetil.
Mnogi lani društva se pritožujejo nad izleti, zato so nas odgovori ankete
prijetno presenetili. Za izbiro in vodenje izletov skrbi vodniški odsek, mu kar
dobro uspeva. Vsak udeleženec izleta ima pa svoja pri akovanja, ki jih
vodniki poskušamo uresni iti.
Zahvaljujemo se vsem anketirancem za odgovore!
Bojan ROTOVNIK

NOVI UPRAVNI ODBOR
- predsednik
- podpredsednica
- tajnica
- blagajni arka

Andrej TAMŠE
Jana JELENKO
Zinka MOŠKON
Štefka LIKEB

- na elnik mladinskega odseka
- na elnik vodniškega odseka in varstvo narave
- na elnik markacijskega odseka
- lan markacijskega odseka
- lan markacijskega odseka
- na elnica propagandnega odseka
- lan propagandnega odseka
- praporš ak
- predsednik nadzornega odbora
- lan nadzornega odbora
- lan nadzornega odbora

Bojan ROTOVNIK
Matej KORTNIK
Vinko PEJOVNIK
Ivan FECE
Leon ŠTRBAN
Erna FERDER
Stane RAJŠTER
Zvone MIHELI
Andrej MILEŠI
Boris GOMBOC
Vlado STROPNIK

- predsednik astnega razsodiš a

Danilo EBUL ml.

SKUPAJ SMO HODILI: BORIS ZAJC
Na pokopališ e Podkraj pri Velenju se je 11. januarja 1995 zgrnila množica
ljudi. Prišli so od blizu in dale , sosedje, delovni prijatelji, planinci in drugi
na zadnje slovo od Borisa Zajca.
Zagledal je lu sveta dne 23. maja 1933 v številni družini pod obronki
Dobrovelj, kjer je tudi odraš al. Po kon ani osnovni šoli se je odlo il za
poklic elektrikarja. Šolanje je dokon al v rnu ah in dosegel kvalifikacijo
elektrikar delovodja. Zaposlil se je v Termoelektrarni Šoštanj. Opravljal je
delo stikalca dispe erja vse do upokojitve.
Kar kmalu po prihodu se je v lanil v PD Šoštanj, katerega lan je bil do
smrti. Bil je velik prijatelj narave. Pogosto se je udeleževal društvenih
izletov, na katerih je zmeraj našel nova prijateljstva. Veliko je prehodil - od
Pohorja, Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank, Julijcev in vse do Ankarana.
Za prehojeno Slovensko planinsko pot je prejel zna ko. Velikokrat se je rad
povzpel na Uršljo goro, ki jo je gledal vsak dan od doma. Ostale so še
planinske poti, ki bi jih rad prehodil, vendar se mu želje niso uresni ile. Na
svojih poteh je ob udoval planinsko cvetje. Ni ga trgal. Vedno je rekel, naj
uživajo ob cvetju tudi drugi.
Poln zdravja je postal žrtev sodobnega cestnega vrveža, in to blizu kraja,
kamor se je pogosto rad vra al.
Veliko nas je, ki se bomo spominjali prijatelja. Postali bomo ob njegovem
zadnjem po ivališ u, prižgali sve o in rekli: “Hvala ti za vse, naš Boris!”
Evgen DRVARI

KRONIKA
6.3.1994
Prvi pohod po novi Trški poti okoli Šoštanja. Veliko pohodnikov se je
udeležilo pohoda, med njimi tudi planinci iz Maribora. Pri Ribiški ko i, kjer
je bil start in cilj, so zapisali 104 pohodnike.
17.4.1994
Na rtovan izlet po Šaleški poti. 17 pohodnikov sem peljala z Velenjskega
gradu prek Šentilja, Andraža na Goro Oljko, potem pa sestop: Veliki Vrh,
Lokovica, Šoštanj. Hoje za ves dan, vreme aprilsko, na Gori Oljki je mo no
snežilo, popoldne pa je bilo son no in tudi naše razpoloženje se je spremenilo
in sre no smo prispeli domov.
Maj 1994
Maja smo imeli dva izleta. Prvega na Travnik nad Ljubnim (1637 m) s
planinci iz Velenja. Sicer je bilo Šoštanj anov samo 14, ampak smo se prav
“luštno” imeli. Posebno pri Fanikini sestri, ki nam je postregla z dobro
doma o slivovico, kavo in skuto. Potem pa urno do vrha, kjer je bilo pravo
planinsko vzdušje, smeh ter dobra volja in pesem. Lepo je bilo in žal je lahko
vsem, ki so ostali doma.
Maj 1994
Drugi izlet je bil po Zasavski poti. Za vodi a in izbiro poti je bil zadolžen
Evgen Drvari . Vedeli smo, da pot ne bo kratka. Z vlakom se je 11 planincev
(Peter je namre zaspal in sanjal, kako se vozi), odpeljalo do Zidanega
Mosta. Od tam pa ez Veliko Kozje na Lisco. Imeli smo lepo vreme in smo
manj utili utrujenost. Pre udoviti razgled, lepa pokrajina, vsa v cvetju. Štefi
in Jozo še danes ne moreta pozabiti, da jima Evgen ni povedal, da je
“štempel” za neobvezno to ko na Velikem Kozju. Dobre volje pa nam tudi to
ni skazilo, sre no smo prispeli v dolino. Evgen pa bo moral svojo napako
popraviti.
Junij 1994
Junija je tradicionalni pohod na Smrekovec (1577 m). Sre anje s planinci iz
rne, Savinjske in Šaleške doline. Z avtobusom do Grebenšeka, nato pa peš
na naš priljubljeni Smrekovec. Vodja Bojan Rotovnik nas je popeljal isto na
vrh, od koder smo imeli udovit razgled na vse strani. Štefi je hotela po akati
na lovce, ki so imeli pohod po meji svojega revirja. Hotela je videti, e ima
Pepi kake “frentne” zraven. Zato pa smo v dolini poslušali molitvice, ker je
baje šofer še samo nas akal. Ampak ob dobri glasbi pri Jožici je bilo tudi to
pozabljeno.
27.6.1994
Na rtovan izlet na Goteniški Snežnik. Pa ima vojska zasedenega za svoje
vaje, tako, so se odpravili v Ko evsko Reko. Vodja Vinko Pejovnik je s
pomo jo ko evskih planincev pripravil 15 izletnikom lep dan. Videli so kar
nekaj zanimivosti, med drugim tudi razvaline gradu, kjer je bila zaprta celjska
Veronika. Prav žal mi je, da nisem bila zraven.

16.7.1994
Dvodnevni pohod po Savinjsko-Kamniških Alpah. Naporna pot in velika
odgovornost za Evgena Dravari a in mladega, zagnanega vodnika Mateja
Kortnika, da varno vodita 21 planincev prek hudih strmin.
Najbolj nevarno se mi je zdelo po klinih ez Turški žleb. Faniko je že na
za etku žleba zagrabil kr . V mislih si je že predstavljala, kako jo bodo
morali reševati. Pa sta jo Matej in Andrej tako zmasirala, da je korajžno
priplezala na vrh žleba. Na Skuto se ni podala, jo je Andrej peljal po lažji poti
do Cojzove ko e. Mi pa veselo na 2532 m visoko Skuto, nato pa spust do
Cojzove ko e na Kokrškem sedlu (1793 m). Prvi dan smo sre no in lepo
preživeli. Drugi dan pa na 2558 m visoki Grintovec v lepem son nem
vremenu. Pot z Grintovca proti Ko ni je kar nevarna, ampak imamo kar
dobrega angela varuha, da nas varuje. Po asi in previdno smo premagali tudi
to steno in se podali še na 2540 m visoko Ko no. Prav lepo je bilo, ko smo
vsi sre no prispeli na eško ko o (1542 m). Tam so nas že akali naš šofer
Stane, Damjana in Rudi. Stane in Damjana sta se kot gamsa zapodila v steno
na Grintovec, Ko no in nazaj. Še sedaj ne morem verjeti, da jima je to uspelo.
Lepo smo skupaj preživeli dva dneva. Evgen je bil presre en, ko smo se vsi
celi vrnili v dolino.
31.7.1994
Izleta na 1602 m visoki Porezen in naprej do bolnice Franja se je udeležilo 35
planincev z vodi em Andrejem na elu. Lep son en dan, lep, ker nas je bilo
veliko in dobre volje. Petletni Simon se je nekaj upiral proti vrhu: “Ati, nesi
me, ne bom ve hodil”. Pa mu je Stane tako diplomatsko govoril, da še vedel
ni, kdaj je prispel na vrh. Lahko re em, da je bila pot kar dolga, ampak
zdržali smo, še do bolnice smo se povzpeli, da smo “štempelj” dobili. Andrej,
kar dobro si nas vodil, še te bomo najeli.
20. - 21.8.1994
Dvodnevni izlet: Savica - Komna - Planina Razor - Vogel - rna prst. Izlet
sta uspešno vodila mlada vodnika Bojan Rotovnik in Matej Kortnik, in sicer
21 planincev. Disciplina pa taka, se pozna, da sta opravila izpit za vodi a v
Bavšici. Eden na elu, drugi na repu, “ka a” je bila kar dolga. Hoje je bilo
veliko, posebno drugi dan, vendar lepo in nepozabno, saj še nisem tam
hodila. udovit razgled z Vogla, sre anje z ovcami in aparati so za eli
“škljocati”. Ja, fanta sre no sta nas pripeljala do rne prsti in nato v dolino,
kjer nas je akal Stane z avtobusom. Pa še vaju moram pohvaliti! “Vzela” sta
tak tempo, da smo lahko tisti, ki že bolj pihamo v strmino, zlahka hodili in
vedno smo skupaj prišli do vrha. Še enkrat hvala in še ve krat tako.
Štefka LIKEB
V NASLEDNJI ŠTEVILKI PLANINSKEGA POPOTNIKA BO
OBJAVLJEN ZADNJI DEL KRONIKE IZ LETA 1994. E ŽELITE
OBJAVITI SVOJA DOŽIVETJA S TEH IZLETOV, NAPIŠITE SVOJO
ZGODBO IN JO ODDAJTE V DRUŠTVENI PISARNI ALI POŠLJETE NA
UREDNIKOV NASLOV.

IZLET V NEZNANO 94
Kako vznemirljivo! Odpeljali smo se iz Šoštanja ob 7. uri proti Velenju, kjer
so pred Rde o dvorano akali planinci iz Velenja. Mislim, da so bili trije.
Skupno nas je bilo 25. Kar malce radovedna sem bila, ko smo krenili; kam bo
zavil avtobus. Vodi a Bojan in Matej sta nam razdelila anketne liste, katerih
vsebina oziroma vprašanja so se nanašala na naš neznani izlet. Ker je
avtobus krenil proti Lokovici, sem domnevala, da gremo nekam proti
Savinjski, posebno še ko sem prebrala nekaj vprašanj iz ankete. To zamisel
sem kmalu opustila, ker smo se peljali skozi Šmartno ob Paki. Pa ne povsem,
saj bi lahko še v Letušu krenili proti Mozirju. Pa ni . Peljali smo se po
Savinjski proti Šentrupertu. No, tukaj zagotovo krenemo proti Ljubljani.
Vendar smo zavili proti Žalcu, od tam pa proti Arji vasi na avto cesto proti
Mariboru. To je bilo smeha, ko smo ugotovili, da smo anketo ve inoma
izpoljnevali v prepri anju, da gremo proti Savinjski.
Moja boljša polovica se smehlja: ”Ha, sem pa vsaj pravi zemljevid vzel
seboj”, misle , da gremo na Pohorje. Ni od tega. Peljali smo se na Ptujsko
Goro obiskat ta biser gotske arhitekture in potem baroka. Bili smo deležni
zanimive razlage, ki nam jo je podal župnik - minorit. Po lepem petju naših
žena smo zapustili cerkev. Peljali smo se mimo Ra , Apa . Štefka - Pepijeva
je ugotovila, da so tukaj Indijanci, saj piše Apa i. Po kakšni urici vožnje smo
prispeli do Vidma v Halozah, na 5. to ko Haloške poti. Ta se za enja na
gradu Borl in se zaklju i na Dona ki gori nad Rogatcem. Vsa pot je dolga 80
km in jo prehodiš v približno 22 urah. Mi smo prehodili le okrog 14 km, med
5. in 6. kontrolno to ko. Šesta kontrolna to ka je na Gorci, kjer je tudi lepo
gostiš e Vindiš. Lastnik le-tega je bil neko vinski trgovec. No, v Vidmu se
je za ela naša pot. Še preden smo startali, nas je Andrej presenetil s pladnjem
mamine potice in veliko ro ko aja. Vse skupaj se je zelo prileglo. Potem
smo krenili. Po dobri urici smo prispeli na kontrolno to ko 5, h kmetiji
Koletnik. Tukaj nas je akal kuhan kostanj, orehi, vinski mošt; s seboj pa smo
prinesli Gori nikov doma i kruh in sok. Pojedina je bila slastna. Nikamor se
nam ni mudilo. Petje in šale; nakup in potrditev Vodnika po Haloški poti pri
doma inu, ki nas je spremljal na poti, in nato še fotografiranje. Še stisk roke
gospodinji in dokon no smo se poslovili. Krenili smo po lepem gri evnatem
svetu naprej, med vinogradi. Ve inoma so lepo obdelani in terasasto zasajeni.
Tu in tam je kateri zarastel. Jesenska narava je bila najlepše obarvana,
pisana, kakršno sestavi le narava. Vetrc je poskušal vle i, pa mu ni preve
uspevalo. Ka asto smo hodili po vrhovih, katerih nobeden ne presega 500 m
nadmorske višine. Kon no smo se spustili proti Podlehniku, od tam proti
umetno narejenemu ribniku, naprej proti cerkvi sv. Trojice. Od Trojice do
Gorce in do 6. kontrolne to ke. V gostiš u smo se namestili za pripravljene
mize. Ob prihodu nas je pozdravila Lojzova harmonika s spremljavo
kitarista.

Prišla je ve erja, potem pa razglasitev rezultatov ankete. Najpravilneje se je
odlo il Leon Štrban. Nagrajen je bil z lepim dežnikom, s katerim je moral
zaplesati solo. O itno je dobro razmišljal, kam v neznano gremo. Dobil je še
ro no pletene planinske nogavice, darilo Damjane Rajšterjeve. Drugo
nagrado je dobila Štefka Likeb in tretjo Šibanc. Bilo je še nekaj tolažilnih za
tiste, ki smo dosegli bore tri to ke. Priborila sem možu nepogrešljiv
pripomo ek pri kajenju, vžigalnik.
Potem sta naša nadebudna mladinca Bojan in Matej izvedla še kviz, katerega
vsebina se je nanašala na Haloško pot, registrsko številko avtobusa, s katerim
smo se vozili, hišno številko gostiš a, rojstno letnico predsednika PD Šoštanj
itd. Podelitev nagrad je spremljala glasbena pogruntavš ina zabavnega Lojza.
Štefka Likebova, naša blagajni arka, nas je kronološko seznanila z dogodki
oz. z izleti v tem letu. Ples nas je dobro pregrel. Ob dobri jeda i in pija i, ter
pecivu, ki so ga spekle topolške planinke, smo vzdržali.
Ko je Stan dosegel svojo dnevnico, smo se ob 20.30 uri odpravili proti
domu. Zadovoljni in razigrani, smo se ob petju pripeljali domov.
Organizacijski odbor izleta v neznano (Bojan Rotovnik, Matej Kortnik in
Andrej Tamše), je odli no opravil svojo nalogo. Mislim, da smo jim bili vsi
hvaležni. Iz izkušenj vem, da vsaka organizacija zahteva precej truda, prav
veliko pa tako dobro izpeljani izlet, v nedeljo 30. oktobra 1994.
estitke mladim planinskim vodnikom!
Zinka MOŠKON

IŠ ENJE TRŠKE POTI
Planinsko društvo Šoštanj vabi vse, ki jim ni vseeno, kakšna je naša okolica,
na

IŠ ENJE TRŠKE POTI
OKOLI ŠOŠTANJA
V SOBOTO 13. MAJA 1995
Zbirno mesto pri Ribiški ko i v Šoštanju ob 8. uri
VABLJENI !
Upravni odbor

VABILO NA IZLETE
PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ORGANIZIRA IZLET

TRAVNIK (1637 m)
SOBOTA 21.5.1995.
Odhod izpred avtobusne postaje v Šoštanju ob 6. uri
Upravni odbor
____________________________________________________________

PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ORGANIZIRA IZLET

NA GOLICO (1835 m)
SOBOTA 27. 5. 1995
ODHOD IZPRED AVTOBUSNE POSTAJE
V ŠOŠTANJU OB 6. URI
Vabljeni v imve jem številu, saj je v tem asu Golica “oble ena”
v narcise. Hodili bomo po lahki poti in izlet je primeren za vso
družino.

Upravni odbor
____________________________________________________________

PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ ORGANIZIRA POHOD

SMREKOVEC (1577 m)
SOBOTA 10. 6. 1995.
Start pohoda je pri gostiš u Grebenšek v Belih Vodah. Do startnega
mesta bo iz Velenja in Šoštanja peljal avtobus, prav tako po
kon anem pohodu domov. Ura odhoda bo objavljena na plakatih
PD.

Upravni odbor
____________________________________________________________

Podrobnejše informacije o izletih dobite v društveni pisarni na Trgu
bratov Mravljak 3, kjer tudi sprejemamo prijave.

ZAPISNIKI UPRAVNEGA ODBORA
Povzetki zapisnikov upravnega odbora:
- 31. seje, ki je bila dne 3. 2. 1995
- 32. seje, ki je bila dne 17. 2. 1995
- 33. seje, ki je bila dne 16. 3. 1995
- 34. seje, ki je bila dne 20. 3. 1995
1. Do predpisanega roka, t.j. konec januarja 1995, nismo prejeli nobenega
predloga za nov upravni odbor.
2. Upravni odbor je sprejel sklep o povrnitvi potnih stroškov posameznikom
za udeležbo na zborih, ki so pomembni za PD. Za obra un priznavamo
veljavno tarifo za kilometrino.
3. Evgen Drvari je predlagal objavo nekrologa za Borisa Zajca v Planinskem
vestniku. Upravni odbor se strinja s tem predlogom.
4. 11. februarja je bil zbor markacistov v domu pod Reško planino, ki so se
ga udeležili Andrej Tamše, Vinko Pejovnik in Leon Štrban.
5. Ob ina Šoštanj nam je poslala dopis, s katerim nas prosi, da jim pošljemo
kratko predstavitev in problematiko društva najkasneje do 15. marca 1995.
6. Podpredsednik PD Šoštanj in predsednik Planinske sekcije Gorenje Servis
Maksimiljan Korošec nas je obvestil, da bodo imeli ob ni zbor 17. marca
1995. Ker gre za jubilejni ob ni zbor ob 10-obletnici sekcije, bodo
organizirali rastavo v avli Gorenja, ki bo posve ena Borisu Zajcu. Ob ni zbor
bo pri Savineku ali na Gori Oljki. Poro ilo o delovanju sekcije bodo podali
na ob nem zboru.
7. Kandidati za predsednika PD Šoštanj za dobo dveh let:
Andrej Tamše
Maksimiljan Korošec
Bojan Rotovnik
Kandidati za predsednika morajo podati predlog za nov upravni odbor.
8. Za delegata na skupš ini PZS, ki bo dne 25. marca 1995, upravni odbor
pooblaš a Andreja Tamšeta.
9. Kandidati predstavijo svoj predlog za oblikovanje novega upravnega
odbora.
10. PD Šoštanj ima 295 lanov. Upravni odbor sprejme sklep, da bo na
volitvah odlo ala ve ina prisotnih lanov.
Zinka MOŠKON

PLANINSKI METUZALEM
Dne 8. februarja 1895, pred sto leti torej, je izšla prva
številka Planinskega vestnika, glasila Slovenskega
planinskega društva. Krovna organizacija slovenskih
planincev je po drugi svetovni vojni - verjetno velik del
po sili razmer - spremenila ime in spremenjenega
ohranila do današnjih dni, njeno glasilo pa se je
druga e imenovalo le kratek as po vojni, potem je
spet za el izhajati dobri, stari Planinski vestnik, ki je
zdaj najstarejši mese nik na Slovenskem.
Jubilantu navadno estitamo in ga obdarujemo. Naj ob
astitljivem jubileju našemu jubilantu vsak naro nik
podari - novega naro nika !
Opozorite na jubilanta svoje planinske znance in
prijatelje, ki nemara niti ne vedo, da v naši državi
izhaja astitljivo stara planinska revija!

Planinski vestnik lahko naro ite na Planinski zvezi Slovenije,
Dvoržakova 9, 61000 Ljubljana ali na telefon (061) 312-553.

DONATOR
Roto; trgovina, proizvodnja in storitve
Ana Rotovnik s.p.
Ašker eva 11, ŠOŠTANJ

Tel./Fax.: (063) 881 - 146

PAPIRNICA “PERO”
NOVI PLANINSKI KOTI EK
ZEMLJEVIDI
Pohorje - vzhodni del
Pohorje - zahodni del
Kamniške in Savinjske Alpe
Grintovci
Stol in Begunjš ica
Julijske Alpe - vzhod
Julijske Alpe - zahod
Triglav

630,00 sit
630,00 sit
840,00 sit
840,00 sit
630,00 sit
945,00 sit
945,00 sit
840,00 sit

VODNIKI
Julijske Alpe
Kamniške in Savinjske Alpe
Slovenska Planinska pot
Razširjena slovenska planinska pot
Planinske postojanke Slovenije

1890,00 sit
2100,00 sit
2100,00 sit
1260,00 sit
2100,00 sit

DNEVNIKI
Slovenska planinska pot
265,00 sit
Mladi planinec
210,00 sit
Trška pot okoli Šoštanja
50,00 sit
Druge izdaje PZS, ki tu niso navedene, lahko naro ite v Papirnici PERO.
Delovni as:
od 8 do 19 ure
Sobota:
od 8 do 12 ure
____________________________________________________________
PLANINSKI POPOTNIK je interni asopis Planinskega društva in je v letu
1995 brezpla en. Izhaja štirikrat letno in ga prejemajo naro niki. Prva
številka Planinskega popotnika je izšla marca 1995.
Urednik
Lektor
Sodelavci

Bojan ROTOVNIK
Danica ŽEVART
Zinka MOŠKON
Štefka LIKEB
Evgen DRVARI

