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In zdaj je prišel čas, ko gore odkrivam še na
drug način. In lepo mi (nam) je! :)
Želim vam, da bi v tem letu znali veliko
lepega najti tudi v dolinah in na vseh
tistih malih hribčkih, na katere včasih kar
pozabimo. In da bi delček takšnih lepot
odkrivali tudi s Planinskim društvom Šoštanj.
Pridružite se nam!
Varen korak in srečno pot vam želim!
Andreja Konovšek Jalen
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ROMUNIJA 2011

P

etek, 2. 9. 2011. Postajališče pred
Gasilskim domom v Šoštanju. Ura je
19.00. Odhod. Je smer prava? Smer APS
Velenje. Močan naliv, grmenje, bliskanje.
Ali še vedno velja – petek, slab začetek,
dober konec?

številni gostinski lokali, moderen trgovski center.
Ob 11. uri nadaljujemo pot proti dvorcu
Hunjadi. Sledijo si kraji Remeteamare,
Topolovaju Mare, Costeiva,

Sledi vožnja proti avtocesti, bližnjica preko
Rogatca, Krapine, lepe avtoceste v smeri
proti vzhodu. Meja Hrvaške in Srbije, vožnja
preko Fruške gore, zapora mostu v Novem
Sadu, Zrenjanin, bencinska črpalka.
Je že sobota. Meja. Pogledi na jutranje
vzhajajoče sonce. Številni kolesarji iz obeh
držav gredo na delo. Skrben pregled
dokumentov s strani romunskih carinikov.
Dobro jutro, Romunija. Številne obcestne
vasi si sledijo ena drugi, precej neobdelanih
površin, prostranost dežele.
Naš vodja Vlado Stropnik zadnji moment
pred oznako mesta Temišvar zagleda
Gorana, ki nas bo vodil po planinskih poteh
romunskih Karpatov.
Temišvar je mesto v Banatu s tipičnim vaškim
predmestjem, lepo urejenim starim centrom
s teatrom, opero, univerzo in prelepo
pravoslavno cerkvijo. Osrednji prostrani trg s
katoliško katedralo, veliko različnih trgovin,
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Lugoj. Začenja se gričevnata pokrajina,
veliko je sadovnjakov in vinogradov,
domačini ob cesti prodajajo sadje,
lubenice, čebulo. V kraju Făget je dotrajan
Iljušin predelan v obcestni motel. Na starem
ruskem letaku se blešči velik napis Cocacola. Odcep proti jugu – Curtea, sadovnjake
in vinograde zamenja gozd, Ohaba, na
električnih drogovih gnezdijo štorklje. Deva
– termoelektrarna, visoki dimniki, hladilna
stolpa. Janija, ki živi pod šoštanjskimi dimniki,
zagrabi domotožje. Ogromen Metro, Jysk,
trgovski centri, avtocentri Fiat, Alfa Romeo,
Mercedes. Do Honeodare je še 13 km.
Dvorec rodbine Hunjadi je impozantna
zgradba iz 15. stoletja.

...skupaj od leta 1904

Planinski popotnik
Peljemo se skozi romsko naselje. To ni
podobno našim Kamencem ali Pušči. Hiše
so umetelno načičkane, vse skupaj nekako
spominja na budistične templje. Tu pa ni
doma revščina.

Serpentinasta cesta se vije pod pogorje
Parang. S parkirišča pod pogorjem nas
lepo po dvojicah, s sedežnico, ki je bila
postavljena še v nekih prejšnjih, drugih
časih, prepeljejo do planinskega doma.

Ob cesti se izmenjujejo novi trgovski centri in
veliko propadajočih industrijskih kompleksov
iz časa vladavine Caucescuja.
Ogromen
osamelec
primerjamo
z
avstralskim Ulurujem. Sledijo si ogromna
prostranstva koruze, črede ovac. Vse je
lepo obdelano, preorano, pognojeno.
Sadovnjaki so pred točo zaščiteni z
mrežami. Lepa cesta se pred Sibium razširi v
štiripasovnico, promet se gosti, vozimo se po
razgibani, prostrani pokrajini – Transilvaniji.
Vozni park Romunov je zelo različen. Veliko
je dacij, BMW-jev, audijev, renaultov,
prehitimo pa tudi kakšno konjsko vprego.
Pogledi bežijo proti vrhovom Fagaraša.
Najvišji je Moldoveanu – 2543 m. Z
nadmorske višine 400 m se gorska cesta
vije na gorski preval, visok 2020 m. Ta
cesta je res nekaj posebnega. Še lepši je
razgled na dolino pod nami. Šofer uživa v
vožnji, marsikdo od nas pa čuti ščemenje v
želodcu.

Nedelja, 4. 9. Planinska tura proti vrhu
Parangul Mare – 2518 m. Hiter začetek
nekatere utrudi. Vsi ne moremo z istim
tempom. Razdelimo se v dve skupini. Tako
je bolje za vse. Veliko dobre volje, čudovite
hoje po travnatih grebenih, nazaj grede še
skok na Parangul Mic.

Namestitev je v koči pri jezeru. Najbolj
zagnani odidejo na sedlo nad kočo, drugi
na sprehod okrog jezera. Na velikem
parkirišču domačini prodajajo različne
izdelke domače obrti, ovčji sir, klobasice,
med, svinjsko kožo …
Ponedeljkov jutranji spust s planine nam
šele da vedeti, kako dolga je sedežnica,
s katero so nas prejšnji dan prepeljali do
planinskega doma. Še dalje je lepo vreme.
Čaka nas 300 km poti do gorske verige
Fagaraš.

www.pd-sostanj.si

Torek, 6. 9. Zunaj je megla, zunaj je mraz.
Sprememba prvotnega plana. Za planine
je prenevarno. Nazaj v dolino, kratek
ogled mesta Fagaraš. Na tržnici se čudimo
ponudbi. Hrane je v izobilju, vse je čisto,
urejeno. Je to ta Romunija, o kateri smo
imeli popolnoma napačno predstavo?
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Vozimo se proti Branu, kjer na vzpetini
domuje znameniti dvorec grofa Drakule.
To je nekaj za moj okus. Veliko manjših
prostorov, zavitih stopnic, lončenih peči,
lesenih stropov, kotičkov za počivanje …
lepo, lepo.

pa je že bila bliže predstavi o Romuniji.
Smeti v izobilju, kabli malo v zemlji, malo
nad njo, veliki oddajniki, stare dotrajane
vlečnice, plastenke levo in desno ob poti.
Najlepše od vsega je bila atraktivna vožnja
z gondolo v dolino.

Nadaljujemo do Busenija, kjer nas čaka
večerja in nastanitev. Smo pod planino
Koroman. Še vedno je slabo vreme.
Ostajamo v dolini. Ogled Šigišvare in
Brašova. Transilvanija nas kljub slabemu
vremenu preseneča. Rodovitna valovita
pokrajina, tipične strnjene vasi, lepa cesta,
umirjen promet, dež. Pred Šigišvaro, ki je
pod zaščito Unesca se vreme izboljša, posije
sonce. Staro mestno jedro je polno turistov.
Prileže se požirek romunskega piva.
Šigišvara je poznana kot rodno mesto Vlada
Tepeša – grofa Drakule. Je eno od saških
mest v Romuniji, ki so jih naselile skupine
saksonskih kolonistov tekom 12. stoletja.
Prav zato so vsa podobna starim nemškim
mestom.
Sledi ogled Brašova z znamenito Črno
cerkvijo, pravoslavno cerkvijo, čudovitim
osrednjim trgom, številnimi lokali, vrvežem
na ulicah.

Nekaj kilometrov od Busenija, kjer smo
domovali, leži naselje Sinaia, znano po
velikem pravoslavnem samostanu in po
dvorcu Castelul Peles. Nad bogato opremo
in ohranjenostjo dvorca smo bili navdušeni.
Tu je bilo domovanje romunskega kralja in
njegove družine.
Za zaključek našega potepanja po Romuniji
nas je vodič Goran peljal v Dolino sedmih
stopnic. Obisk tega kanjona je bil zaradi
dotrajanosti kovinskih stopnic in mostov
zelo adrenalinski. Tudi tukaj je lepo naravo
krnila odvržena embalaža in zanemarjenost
objektov.
Konec dober, vse dobro. Razmajane
stopnice in škrbavi mostovi v kanjonu so za
nami.

Četrtek, 8. 9. Skupina A. Iz doline do vrha
planine Koroman približno 5 ur hoje. Skupina
B. Z gondolo do zgornje postaje in zatem
do vrha še približno 1,5 ure hoje. Nazaj vsi
skupaj z gondolo v dolino.
Planina Koroman z ogromnim križem na
vrhu, planinskim domom in staro gondolo
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Še zadnja romunska večerja. Vladota
na večerji prijatelji obdarijo s plastičnim
palčkom. Smeha in dobre volje je v izobilju.
Busteni, Cristian, Codlea, Fagaraš, Sibiu,
Sebes, Lugoj, Temišvar. V Vrbasu v Vojvodini
prenočimo še zadnjo noč. Goranovo »selo«
Bačko Dobro Polje nas gosti pred vožnjo
domov.
Boris Šalamon

...skupaj od leta 1904
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V HRIBE NA KRK IN V ZALEDJE TRSTA

P

laninsko društvo v svojem letnem
programu izletov predvidi nekaj teh tudi
čez mejo Slovenije. Tako je bila julija tura na
Watzmann v Avstriji in septembra planinski
tabor za odrasle v Romuniji. Oktobra smo
se podali na Hrvaško na Krk v mesto Baška
in okoliške hribe.
V turistični Baški, kjer smo prebili dva dni (15.
in 16. oktobra), je bil poleg nas najglasnejši
gost burja. Sezona je bila zaključena.
Bela peščena plaža je samevala, slišalo
se je udarjanje vetra in butanje morskih
valov. Burja je zavijala kot za stavo, ni nam
privoščila niti večernega sprehoda. Mislim,
da je bila narava potrebna oddiha od silne
poletne gneče in množice pregretih teles.
Upajoč, da bo drugi dan mirneje, smo
prvi dan planinarili po Platoju Mjeseca do
najvišjega vrha Diviška (471 m). Vzpon na
najvišji vrh Krka Obzova (568 m) smo odložili
na naslednji dan. Od tu smo občudovali
razgled na Velebit in kraje pod njim.
Vzhodno od tod se razteza ornitološki
rezervat. Pred nekaj leti so tja ponovno
naselili beloglavega jastreba in orla, nam
je povedal hrvaški vodnik. Seveda v tem

www.pd-sostanj.si

času jih ni bilo moč videti. Po utrujajoči hoji
in opusteli kraški pokrajini med kamnitimi
ovčjimi ograjami in sunki burje se je skupina
ob vračanju razdelila na dvoje. Nekaj
planincev se je povzpelo še na vrh Hlama
(461 m), ostali pa smo se vrnili v Baško.
Drugi dan je bil predviden vzpon na Obzovo.
Ker smo nekateri sklepali po orkanski burji na
obali, da bo na vrhu še močnejša, se nismo
vsi odločili za ta vzpon. Dan smo si zapolnili
z ogledom mesta, obiskom akvarija, savne,
plavanjem v bazenu; drugi z nameravanim
ogledom Baščanske plošče v bližnji cerkvi
sv. Lucije v Jurandvoru. Žal, je bila zaradi
nedelje cerkev zaprta. Pred 9. stoletji je
nastal ta zapis v glagolici, kar predstavlja
najznamenitejši spomenik zgodnji hrvaški
pismenosti.
Zgodovinska
pomembnost
Baščanske plošče je v tem, ker se na njej
prvič v hrvaškem jeziku navaja beseda
»hrvaški« ob imenu hrvaškega vladarja
kralja Zvonimirja(1075−1089). Baška velja
za zibelko glagolice. To pisavo so Hrvati
uporabljali še konec 19. stoletja. Ob vračanju
smo se ustavili še v bližnjem Vrbniku, ki leži na
vzhodni strani otoka Krka. Naselje se prvič
omenja leta 1100. V mestu je knjižnica, ki

7

številka 21, letnik XVIII
premore več kot 15.000 enot, med njimi tudi
rokopise v glagolici. Cerkev je bila zgrajena
na prehodu iz 15. v 16. stoletje. Vrbničko
polje je zasajeno z nepreglednimi vinogradi
vrbničke žlahtnine. Poleg poljedelstva se
krajani ukvarjajo tudi s turizmom. V Vrbniku
je bil rojen Josip Bozović, hrvaški kardinal.
Sprehod po mestu in po soncu, ki ga ni
motila burja, smo začutili prijetno jesensko
vzdušje, pa tudi okusili njihovo jedačo in
pijačo. Mislim, da smo bili z izletom na Krk
oboji zadovoljni, tisti planinsko kot oni bolj
turistično naravnani.

Videli smo tudi slap in ostanke rimskega
vodovoda. V dolino smo se spustili mimo
romarske cerkve Marije na Počeh. V njej je
bila ta dan v popoldanskem času maša za
preminule planince. Pot smo nadaljevali ob
reki Glinščici do obmejnega naselja Botač.
Obljubljena majhna gostilna, kjer nudijo
kavo, je bila zaprta. Po pripovedovanju v njej
postrežejo v lepi slovenščini. Škoda, da se
nismo mogli prepričati. Pot smo nadaljevali
ob reki Glinščici. Pri planinski koči je bilo
živahno. Lepo vreme in narava sta privabila
ljudi od vsepovsod, verjetno predvsem
Tržačane. V koči imata prostore tudi tržaški
alpinistični odsek in alpinistična šola. Skozi
Banjole do Prešernovega kulturnega doma
nas je vodila pot do avtobusa.
Ljudje, ki so skrbeli ta dan za organizacijo
dogodka v omenjeni cerkvici, so mi dali list z
voznim redom za prihod k slovesnosti in list s
pesmijo, katere avtor je Domenico Filippini,
profesor, v mlajših letih vnet alpinist; zdaj,
ko je upokojen, pa pohodnik, planinec
iz italijanske Brescie. Obljubila sem jim,
da jo bom prevedla za naše planince v
slovenščino.

Ker se nam je tako priljubil Kras, smo v
nedeljo, 20. novembra, obiskali še dolino
Glinščice v zaledju Tržaškega zaliva. Na
pot smo krenili v Boljuncu. Povzpeli smo se
na 457 m visoki Mali Kras, na vrhu počili in
malicali. Pot se je kljub skromnim višinskim
metrom kar upirala korakom. Dan je bil kot
narisan, sončen in brez sapice vetra, kar je
seveda nepričakovano v primorju v tem
letnem času. Res, da je ruj ostal že skoraj
brez listja, je pa zato sonce toliko bolj sijalo.
Bil je lep jesenski dan. Že ob spustu okoli
Malega vrha se je nudil pogled globoko
v dolino, na nasprotne stene Kraškega
roba in v daljavi je bilo moč videti tudi
nedeljske plezalce; seveda tudi tržaški zaliv.
Moram omeniti še ozkotirno železnico, ki
so jo tu zgradili leta 1902 in jo ukinili leta
1935. Imenovala se je Parenzana (Parenzo
ali Poreč). Povezovala je Trst s Porečem.
Zdaj trasa služi pohodnikom in kolesarjem.
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Molitev za tistega, ki ljubi goro
Hvala, Gospod, za radosti, ki jih prejemam z
gora, za trud, za zadovoljstvo, ki ga občutiš,
ko dosežeš vrh, za ta občutek razmišljanja,
ki te prevzame potem, ko se razgleduješ
naokrog in se potopiš v daljavi.
Hvala, Gospod, ker me gora opominja, da
potrebujem druge.
Prosim te, Gospod, za pomoč, kajti gorništvo
ne dopušča trenutkov sebičnosti.
Za to te prosim, ker srčnost, prijateljstvo,
dobrohotnost, ki so tukaj v gorah sami
po sebi umevno dejstvo, naj bi bili v
vsakdanjem življenju.
Spomnim te izgubljenih prijateljev, ki so
sklenili zemeljsko bivanje v gorah.
In če mi želiš podeliti darilo, Gospod
usmiljeni, te prosim za to milost: dokler ti
všeč me je imeti pri življenju, dovoli mi, da
hodim zaradi mojih gora.
Verjetno se bomo vsi pridružili lepim mislim in
željam, zapisanim v tej pesmi.
Zinka Moškon

...skupaj od leta 1904
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DRUŽINSKI PLANINSKI TABOR 2011

P

oletni družinski planinski tabor sekcije
Zlatorog (30. junij−3. julij 2011), ki je bil
že peti po vrsti, je bil v marsičem poseben
in čudovit. Dobro je bila izbrana že sama
lokacija s čarobno zvenečim naslovom
(odpravili smo se namreč na Kočo pri
Jelenovem studencu).

Koča stoji nad Kočevjem, na pobočjih
gozdnate Stojne, ki se prične južno od
Ribnice in je pregrada med Goteniško
dolino na zahodu in dolino Rinže na
vzhodu. Koča in jasa pred njo sta bili res
prav pravljični. Očarali so nas prijetna
lesena hiša, ogromna zelena jasa, ki se je
raztezala pred njo in je bila kot nalašč za
svobodno tekanje, krasno igrišče s »fajnim«
vrtiljakom pa neštete sončne in senčne
klopce pa kamni, pravljični gozd. Da ne
govorimo o prijetnih oskrbnikih, ki sta nas
razvajala. Druga posebnost letošnjega

tabora se skriva v tem, da smo se prvič
opogumili za spanje v šotorih, lokacija je
bila res primerna in ustvarili smo krasen mali
tabor. Izkušnja je bila nova in posebna,
otroci so bili navdušeni, mi pa seveda tudi.
Tabora se je udeležilo osem družin, otrok
je bilo 14 (najmlajši je imel 10 mesecev,
najstarejša pa osem let), eden pa se je
skrival v trebuhu. Vreme nam je ustreglo,
kar se da, in uspelo nam je narediti dve
prijetni dopoldanski planinski turi. Tako
smo se mimo Ledene jame povzpeli na
grad Friedrichstein (970 m) in Požgani vrh,
naslednji dan pa na Mestni vrh (1034 m).
Na obeh turah nas je gozd razvajal z obilico
gozdnih jagod, enkrat pa smo opazili tudi
medvedove stopinje v blatu. Popoldneve
smo izkoristili za preizkušanje v plezanju na
urejenem plezališču za planinsko kočo, za
neskončno igranje in igranje, večere pa za
prepevanje in debatiranje ob tabornem
ognju. Nepozabno.
Urška Šramel Vučina

PODPORNIKI PD ŠOŠTANJ
P

laninsko društvo Šoštanj se zahvaljuje vsem, ki ste v preteklem letu svoj del dohodnine
namenili delovanju društva.

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

www.pd-sostanj.si
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IVANKA PRVIČ NA TRIGLAVU

L

eta 2001 sem bila tretjič na Triglavu. Na
vrh sem se do sedaj povzpela z vseh treh
strani: s PLanike, Doliča in Kredarice. Takrat
sem se odločila, da je dovolj, saj so še drugi
naši hribi lepi, ki jih je še vredno prehoditi.
No, kot pravijo, nikoli ne reci nikoli, ta rek
še kako drži.

krenili proti vrhu Triglava. Bili smo vsi srečni,
ker smo varno in brez problemov prišli na
vrh. Posebej navdušena je bila Ivanka z
lepimi vtisi in solzami v očeh. Kaj ne bi, ko je
pri devetinšestdesetih prvič bila na Triglavu.
Nazaj smo se vračali na Planiko. Hvala Mihu,
ki naju je varno pospremil tudi z vrha.
Ta vzpon na Triglav sem prijateljici omogočila
jaz. Bila je zelo srečna in hvaležna.
Verjamem, da tega ne bo nikoli pozabila.
Bilo je naporno, a čudovito doživetje. Sicer
pa hodiva pogosto v planine. Zelo sva
srečni, kadar jo mahneva prvič na kakšno
goro, kar velja v večini primerov za Ivanko.
Veseli pa sva obe, ko prideva na vrh.
Zapisala navdušena planinka
Štefi Podpečan

KRAJEVNA
SKUPNOST
TOPOLŠICA
Moja prijateljica Ivanka, s katero se poznava
že od otroških let, si je srčno želela vsaj še
enkrat stopiti na našo najvišjo goro. V redu,
sem rekla, greva do Kredarice, na vrh pa
tudi jaz ne grem več. S Kredarice bo lahko
videla vrh dokaj blizu. S tem predlogom se
je takoj strinjala. Odločila sem se, da greva
iz Krme. V meni je vso pot kljuvalo vprašanje,
kaj na storim, da bi Ivanka vseeno prišla
na vrh, kar je bila njena velika želja. Na
Kredarici pa se mi je nasmehnila sreča,
ker sem dobila izkušenega vodnika Miho.
Takoj se je vse uredilo. Zmenili smo se tudi
za potrebno opremo, ki jo zahteva takšen
vzpon. Šli sva spat, takoj zjutraj pa smo
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NARAVOVARSTVENA ZVEZA SMREKOVEC,
delo v letu 2011

N

aravovarstvena zveza Smrekovec,
ki jo sestavljajo Planinsko društvo
Šoštanj, Črna na Koroškem, Ljubno
ob Savinji in Velenje, Lovska družina
Smrekovec, Savinjsko gozdarsko društvo in
Gobarsko društvo Marauh Velenje, je tudi
v letu 2011 delovala pod geslom Ohranimo
Smrekovec.

V mednarodnem letu gozdov 2011 smo izdali
lično zloženko Gozd - moj dom, s katero
želimo obiskovalce Smrekovškega pogorja
na kulturen način opozoriti na škodljive
vplive čezmernega nabiranja gozdnih
sadežev na prosto živeče rastline in živali.
Avtor zloženke je Peter Silovšek, član vodstva
zveze, lovec in gobar, med drugim tudi
determinator in član Sveta za izobraževanje
pri Mikološki zvezi Slovenije. Oblikovala jo
je Ana Glinšek, diplomantka arhihekture iz
Škal. Zloženka je bila v poletnem času na
voljo v planinskih domovih na področju
Smrekovškega pogorja, drugi javnosti pa je
bila predstavljena v oktobru v Mestni galeriji
Šoštanj z uvodnim predavanjem avtorja z
naslovom Nekaj o gobah.
Prvo
soboto
v
oktobru
smo
po
nekajmesečnih pripravah na Turnovki, na
vrhu Travnika nad Ljubnim ob Savinji, odkrili
šest informacijskih tabel, ki obiskovalcem
Smrekovškega pogorja na primeren način
posredujejo osnovne informacije o naravnih
vrednotah Komna in Travnika in jih s tem

www.pd-sostanj.si

spodbudijo k prizanesljivejšemu odnosu do
redkih rastlinskih in živalskih vrst ter drugih
oblik dragocene naravne dediščine na
tem območju. Pobudnik in organizator
namestitve tabel je bila Naravovarstvena
zveza Smrekovec, strokovni del, vključno s
pripravo vsebine in oblikovanjem, so opravili
na Zavodu za varstvo narave RS, OE Celje.
Prostor za namestitev v razglednem stolpu
na Turnovki in na Koči na Travniku je odstopilo
Planinsko društvo Ljubno ob Savinji, ki je
opravilo tudi transport in pritrditev tabel ter
pripravilo prisrčno slovesnost, s katero smo
obeležili tudi kar tri oktobrske mednarodne
dneve varstva narave, kot so svetovni dan
habitata, evropski dan opazovanja ptic in
svetovni dan varstva živali.

V juliju smo pripravili in Ministrstvu za okolje
in prostor posredovali pripombe in predlog
dopolnitev na osnutek zakona o vožnjah
v naravnem okolju, ki je po neuspelem
sprejetju uredbe o spremembi uredbe o
vožnjah v naravnem okolju v preteklem
letu letos junija le zagledal luč sveta.
Na problem voženj z motornimi vozili v
zavarovanih območjih narave, kamor sodi
tudi Smrekovško pogorje, smo skozi vse leto
opozarjali s prispevki v različnih medijih.
Irena Brložnik, predsednica
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IZ PLANINSKE LITERATURE

T

udi v letu 2011 je izšlo kar nekaj knjig iz planinstva in gorništva. V velenjski in šoštanjski
knjižnici jih najdete na polici s planinsko literaturo.

Franjo Brglez: Kekčeva potepanja: 100 družinskih izletov
čez breg in dol
Vodnik je nekakšno nadaljevanje, po formatu večja in bolje
opremljena verzija vodnika Kekčevi izleti istega avtorja iz leta 2007.
Gre za abecedno urejeno zbirko stotih novih izletov po slovenskih
hribih in dolinah, nekaj jih je tudi tik za mejo. Popeljejo nas na
zanimive vrhove, kraje, planote in razglednike, posejane od morja
do Goričkega in od Gorenjske do Dolenjske. Ne bo jih težko najti,
saj vsak izlet spremlja celostranski zemljevid z označenim izhodiščem
in ciljem, odločitev za težjega ali lažjega pa olajšujejo kratke
informacije (nadmorska višina cilja in višinska razlika pri izletu, dolžina
poti, potrebna oprema, težavnost izleta, najprimernejši čas za izlet in
zemljevid, ki najbolje pokriva območje izleta). Vzemimo torej knjigo v
roke in pot pod noge!

Ante Mahkota: Sfinga: zadnja skrivnost triglavske stene
Knjiga Sfinga je že četrta, delno dopolnjena in spremenjena izdaja
− zadnja skrivnost triglavske stene avtorja Anteja Mahkote.
»Do druge polovice 20. stoletja so alpinisti preko triglavske severne
stene že speljali množico smeri. Edini del, ki je ostajal neosvojen in
je med njimi zbujal strahospoštovanje, je bila Sfinga, tristometrski
gladki steber tik pod robom stene. Sfinga se je tudi na vrhuncu
železne dobe klasičnega alpinizma, sredi 60. let uspešno upirala
prvim osvajalcem. Leta 1961 je Alešu Kunaverju in Kazimirju
Drašlarju v levem delu Sfinge uspelo preplezati prvo smer. Njen
obraz pa je ostajal nepreplezan, vse dokler se pod steno na isto
vrv nista navezala Ante Mahkota in Peter Ščetinin. Po številnih urah
naporov sta rešila skrivnost obraza in se vpisala v zgodovino, saj je
smer pomenila najtežji tehnični vzpon v Sloveniji. Skoraj trideset let
kasneje sta jo povsem prosto preplezala Gregor Kresal in Miha Kajzelj. Tako smo Slovenci
še enkrat dobili svojo najtežjo gorsko smer, tokrat preplezano brez tehničnih pripomočkov.«
Na petem festivalu gorniškega filma Domžale 2011 je slovenski film Sfinga, posnet po
istoimenski knjigi, prejel nagrado občinstva in posebno pohvalo žirije.

Peter Mikša in Kornelija Ajlec: Slovensko planinstvo
Zgodovino slovenskega planinstva so v preteklosti sistematično popisovali številni planinci.
Vpogled v planinsko dogajanje in preteklost planincev v mesečnih izdajah ponuja tudi
Planinski vestnik. Kljub temu o tej temi še ni bilo vidnejšega prispevka zgodovinarjev. Na
željo PZS sta se tega podviga lotila zgodovinarja mlajše generacije, Peter Mikša in Kornelija
Ajlec.
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Monografija Slovensko planinstvo tako ponuja prvi pregled planinske
preteklosti na Slovenskem skozi oči zgodovinarjev. Razvoju planinstva
sledi od prvih zabeleženih pristopov v slovenske gore preko številnih
alpinističnih uspehov v svetovnih gorstvih in vse do odprtja Slovenskega
planinskega muzeja leta 2010. Dopolnjujejo jo kratke biografije vidnejših
planincev in alpinistov, opisi pojmov in razlage posameznih dogodkov.
V grobem je knjiga razdeljena na slovensko planinstvo pred drugo
svetovno vojno ter obdobje po njej. Knjiga ima 27 poglavij. Je bogato
ilustrirana; ima kar 318 enot slikovnega gradiva, pri čemer velja
poudariti, da so nekatere slike objavljene prvič.

Andreja Erdlen: Škofjeloško in Cerkljansko hribovje: planinski vodnik
Vodnik je obvezen pripomoček za planince, ki želijo prehoditi
Škofjeloško in Cerkljansko hribovje, saj v uvodnem delu avtorica
na splošno označi območje, tako zgodovinsko geografsko.
Nadalje avtorica opisuje izhodišča: Kranj in Škofja Loka; Izhodišča
v Poljanski dolini; Žirovska kotlina, Rovte; Idrijsko in Cerkljansko,
Selška dolina. V vodniku najdete tudi opise planinskih postojank
in drugih možnosti bivanja, opise vrhov, dostopov, obhodnice na
področju Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja, predloge za
izlete − prečenja in krožne poti in na koncu še literaturo, vire ter
abecedno kazalo.
Prednost Škofjeloškega in Cerkljanskega hribovja je prav v tem,
da ju lahko obiskujemo v vseh letnih časih. Spomladi se bomo
veselili prvih ozelenelih dreves, znanilcev pomladi in čudovitega
cvetja, poleti nam bodo gozdovi nudili prijetno senco, na travnikih nas bo pozdravljalo
petje čričkov, občudovali bomo cvetje in pisane metulje. Jeseni nas bodo prevzele škrlatne
barve gozdnega listja. Tudi pozimi, ko bo hribe prekril sneg, bomo lahko hodili po uhojenih
poteh (pozimi je zelo obiskan Lubnik) ali pa kar po cestah, kjer bi bilo poleti prevroče.

Tone Škarja: Po svoji sledi
Pri Planinski založbi Slovenije je v letu 2011 izšlo tudi najobsežnejše
delo našega uglednega alpinista Toneta Škarja z naslovom Po
svoji sledi. Pobuda za izid alpinističnih spominov je bila avtorjeva
70-letnica in 55-letnica alpinistične dejavnosti ter prejeto
Bloudkovo priznanje. Avtor je knjigo pisal pravzaprav vseh 55 let,
najprej kot osebni dnevnik. V knjigi nastopajo skoraj vsi slovenski
alpinisti s svojimi zgodbami. Vsakdo lahko najde v zgodbah svoje
vzornike ali prijatelje. Knjiga pa ni samo lep spomin na nekdanje
dni, ampak tudi nasvet in opozorilo naši planinski organizaciji, kaj
naj stori, da bi še naprej ostala pri bistvu planinstva.
Na 414 straneh so številne zanimive zgodbe in iskrive misli, vsebino
pa krasi 250 črno-belih in kar 461 barvnih fotografij. Na koncu
so dodani seznami avtorjevih vzponov, odprav, knjig in člankov,
manj znanih izrazov in osebno kazalo.
Vsem želim, da uživate tako v branju kot planinarjenju.

www.pd-sostanj.si

Brina Zabukovnik Jerič
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NAŠ TABOR

S

edim na avtobusu. Utrujena, v zmečkanih
oblekah in s skuštranimi lasmi. Ljudje,
ki sedijo okoli mene, niso dosti drugačni.
Večina je mlajših od mene. Velenjčani,
Šoštanjčani, Rečičani, celo Šmarčani. Še
bolj so umazani in bolj utrujeni. Nekateri
že skoraj dremajo. Težke glave jim slonijo
na ramenih prijateljev. Mimo nas švigne
obcestna tabla, na kateri piše Ljubljana −
avtocesta. Obrnem glavo in še zadnjič se
zazrem v vrhove. Medvodja se že zdavnaj
ne vidi več. Zdi se, da se gore vztrajno
manjšajo, kljub temu da se njihove skalnate
glave še vedno dotikajo oblakov.

To so vrhovi, ki so sedem dni objemali
naš tabor, pomislim. Naših par šotorov
sredi gorske narave. Kako pomembne
postanejo majhne stvari v gorah in kako
majhne se zdijo velike reči! 7 dni izmed 365.
Pa vendar je bilo nepozabnih. Velikokrat
sem že bila na planinskih taborih, pa me
še vedno prevzame vsak, ki ga doživim.
Zakaj je bil ta tako drugačen? Vodstvo se
je dobro razumelo, delovali smo usklajeno.
Tabora se je sicer udeležilo nekoliko manj
osnovnošolcev. Škoda, ampak smo se pa
vsaj imeli čas in priložnost dobro spoznati vsi
med sabo in se družiti. Kaj še? Ja, taborni
prostor je bil čudovit. Tabor je bil postavljen
na travniku, ob katerem sta bila nogometno
in odbojkarsko igrišče. Kakšni nogometni
spopadi so se odvijali tu! Šlo je za življenje
ali smrt. Tabor je obdajal gozd, poln lisic, ki
so nam ponoči kradle gojzerje in nogavice,
ki nam jih ni uspelo pravočasno pospraviti
v šotor. Potoček, ki se je nekoliko višje nad
taborom izlival iz slapa, je prijetno žuborel
na robu tabornega prostora. Ni boljšega
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kot namočiti noge v hladno vodo po
naporni turi. Seveda, ture. Letos smo lahko
ponosni nanje. Izkazali smo se že z jutranjimi
štarti. Vsakič smo odrinili že zgodaj, da bi
ušli neznosni opoldanski vročini z nebom
brez oblačka in pobočji brez senčice. Vsi
udeleženci so bili zelo motivirani za osvajanje
vrhov. Naj gre za sedemletno planinko ali
štirinajstletnega gornika – noben korak ni
bil težak. Osvojili smo Storžič, Kofce goro in
Kladivo, planino Javornik, Košutnikov turn in
Stegovnik ter se sprehodili pod Begunjščico
do izvira Završnice. Obiskali smo bližnje
planšarije in se pogostili z domačim kislim
mlekom. Seveda naš tabor ne bi bil naš, če
si ne bi privoščili še popoldneva na bazenu,
poštene orientacije ter obiska reševalnih
psov in lokostrelcev. Tudi predavanja iz
planinske šole in priprav na turo smo se letos
lotili na novo. Bilo je udeležencem v veselje
in vodstvu v zadovoljstvo. Naši dnevi so bili
do vrha zapolnjeni še z igrami in petjem
ob večernemu ognju. Še toliko je stvari, ki
delajo teh sedem dni naših. Prezebli nosovi
v jutranjem mraku in komaj kaj kapljajoča
voda pod tušem. Boleče noge in sladek
jutranji čaj. In prijatelji. Predvsem prijatelji.
Presedem se. Sedeži na avtobusu so trdi
in s koleni tiščim v sedež pred seboj. Tabla
z napisom Ljubljana je že davno daleč za
nami. Pred nami sivi kilometri ceste. Ampak
tabor, se zavem, ko pogledam obraze
na avtobusu, tabor ni tam zadaj. Šotori in
ognjišče in vrhovi so tam zadaj. Naš tabor
pa je tukaj, v naših srcih in včasih v naših
glavah, kadar sanjamo.
Tjaša Konovšek

...skupaj od leta 1904
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MLADI PLANINCI V VRTCU ŠOŠTANJ
ZELO AKTIVNI

T

udi v letu 2011 smo bili pri planinskemu
krožku v Vrtcu Šoštanj
zelo aktivni.
S srečanji smo sicer začeli že v mesecu
oktobru 2010 z družinskim planinskim
izletom, v novembru smo z nastopom
planinskih pesmic in iger popestrili
praznovanje petnajstletnice mladinskega
odseka, nato pa smo se v januarju srečali
v OŠ Šoštanj in se v sodelovanju s Šaleškim
alpinističnim odsekom, alpinistom Timijem
Globačnikom, preizkusili v plezanju na
plezalni steni. Za otroke je bil to pravi
izziv, vendar so ga vsi pogumno sprejeli in
ugotovili, da je plezanje veliko težje, kot
zgleda od spodaj.

V oktobru 2011 smo spet začel iz delom z
novo skupino mladih planincev v Vrtcu
Šoštanj
Jožica Malus,
mentorica planinskega krožka

V pomladnih mesecih smo si ogledali
planinsko opremo z vodnikom Primožem
Grudnikom, se družili na družinskem izletu
z Janezom Kugoničem
po Zavodnjah
do Slemena in Kavčnikove domačije in
se z vodnico Brino Jerič Zabukovnik ob
spoznavanju planinske literature in pravljice
poslovili v toplo poletje.
Otroci so v tem letu postali člani Planinskega
društva Šoštanj s plačano članarino,
dobili so prvi planinski dnevnik Ringa raja
in zagotovo dobili osnovo za nadaljnje
druženje s planinci in hojo v hribe.
Hvala vsem vodnikom planinskega društva,
ki so nam kakor koli pomagali pri delu z
otroki ali organizaciji in izvedbi srečanj.

www.pd-sostanj.si

KRAJEVNA
SKUPNOST
SKORNO FLORJAN
Skorno pri
Šoštanju 11
3325 Šoštanj
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MLAJŠA PLANINSKA STAREJŠA
PLANINSKA SKUPINA
SKUPINA NA OŠ
NA OŠ ŠOŠTANJ
ŠOŠTANJ

M

lajša planinska skupina na OŠ Šoštanj,
ki vključuje učence od 1. do 4. razreda,
se je v šol. l. 2010/11 pod vodstvom Mateja
Kortnika, izkušenega vodnika Planinskega
društva Šoštanj, odpravila na štiri izlete.
Prvi
jesenski izlet smo izpeljali meseca
septembra. Odpravili smo se na Kranjsko
reber (1435 m). Na zimskega, meseca
januarja, nas je pot vodila na Andrejev
dom na Slemenu (1086 m). Tretji, pomladni
izlet, je bil v Savinjski dolini, kjer smo osvojili
Hom (607 m). Na zadnjega, ta je bil od
vseh najdaljši in hkrati »najlepši«, pa smo
se z avtobusnim prevozom odpeljali na
Gorenjsko. Od Mojstrane smo se peš
odpravili do Aljaževega doma (1015 m),
od koder smo imeli možnost videti vrh naše
najvišje gore. Ob povratku smo si ogledali
tudi na novo odprt Slovenski planinski muzej.

Na izlete se večinoma prijavljajo celotne
družine, kar je pohvalno, ne manjkajo
tudi dedki in babice, ki spodbujajo mlade
planince pri osvajanju vrhov. Dobre volje
je vedno dovolj, seveda pa jo je največ
takrat, ko je vrh osvojen, ko napoči čas za
počitek ter močno prislužen sendvič in sok.
Planinski krožek ima tudi v tem šolskem letu
2011/12 ponovno zelo veliko članov. Prav
je, da že mlade navajamo na kvalitetno
preživljanje prostega časa in poskrbimo za
razvoj pozitivnega odnosa do narave ter do
ljudi, ki do nje gojimo posebno ljubezen.
Mentorica Mateja Čokelc
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»Zakaj rad hodim v hribe? Rad imam
naravo ... Otročje se veselim lepih cvetlic,
razmršenih dreves, kamnov ... Vendar me
najbolj vleče v gore človek. Tam so ljudje
odprti. Svobodni. Kogar koli srečaš, z
vsakim se pogovoriš. Vsak se ti odkrije.«
(Polde BIBIČ)
Podobno verjetno razmišljajo tudi člani
planinske skupine na OŠ Šoštanj, saj se
večina vsako leto znova vključi v to interesno
dejavnost, veliko pa se jih priključi na novo.
Vsako leto nas je tako okoli štirideset.
Nekatere pritegnejo izleti, druge tekmovanja.

V letu 2011 smo se v februarju udeležili
Pokljuškega
maratona,
maja
smo
občudovali Pohorje, v septembru smo se
na Farbanci srečali še s številnimi mladimi
planinci iz drugih društev, 100-letnico
Šoštanja pa smo v oktobru počastili z
udeležbo na pohodu po Trški poti.
Tudi na tekmovanjih smo se že preizkusili.
V Bogojino sta na področno tekmovanje
Mladina in gore odšli dve ekipi: Čupa čups
in Štempli. Obe sta zelo dobro zastopali
našo šolo in planinsko društvo, saj sta med
26 ekipami dosegli 7. in 10. mesto. Fantom
je za las ušlo državno tekmovanje.

...skupaj od leta 1904
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Tudi v planinski orientaciji nismo slabi. V
marcu in aprilu smo se s štirimi ekipami
udeležili tekmovanj v Ljubnem ob Savinji
in v Nazarjah, oktobra pa je v Ravnah
sodelovalo kar šest ekip: 2 A in 4 B. Ekipa
A 2 je bila prva, ekipa B 4 pa druga v svoji
kategoriji.

V avgustu pa se je planinskega tabora v
Medvodju udeležilo devet učencev.
Planinsko društvo Šoštanj nam omogoča
vodstvo izletov in pomaga pripravljati
tekmovalce za planinsko orientacijo. Prav
tako so zelo dobro organizirani planinski
tabori.

Januarja smo na umetni steni v šolski
telovadnici planincem ponudili plezanje.

Jožica Andrejc in Danica Švarc,
mentorici planinske skupine

PLANINSKO DRUŠTVO ŠOŠTANJ

vabi na

OBČNI ZBOR
ki bo v petek, 2. marca 2012, ob 18. uri v dvorani
Gasilskega doma v Šoštanju.
Dnevni red:
1. Otvoritev, pozdrav in izvolitev organov občnega zbora
2. Poročila predsednika, blagajnika, načelnikov odsekov ter vodij
sekcij
3. Poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča
4. Razprava na podana poročila
5. Program dela za leto 2012
6. Razno

VABLJENI!
Predsednik PD Šoštanj:
Jurij DREV
www.pd-sostanj.si
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ORIENTACIJA LIGE SMREKOVEC

T

ekmovalna sezona 2011/2012 se je
začela s prvo tekmo prav v Šoštanju,
natančneje v Ravnah pri Šoštanju. Start
in cilj se je nahajal pri večnamenskem
domu REKS (Rekreacijsko kulturno središče
Ravne). Glede na to, da je v zadnjem času
manjša kriza, kar se udeležbe tiče, se je
tekmovanja vseeno udeležilo 30 ekip.
Pogoji za tekmovanje so bili naravnost
odlični, saj je bilo sončno vreme, prav tako
pa ni bilo premrzlo.

Naše ekipe so se, tako kot ponavadi, odlično
odrezale. V najmlajši kategoriji A je ekipa A2
zmagala, v B kategoriji, kjer je imelo naše
društvo kar 4 ekipe, pa je B4 osvojila odlično
drugo mesto. Velika zasluga gre mentorjem
v Osnovni šoli Šoštanj, ki z otroki res dobro
delajo. V ostalih kategorijah žal nismo imeli
ekip, posledično zaradi potrebe članov
pri sami organizaciji tekme. Rezultati po
posameznih kategorijah si lahko ogledate v
spodnji tabeli.

Kategorija A

Kategorija B

Kategorija C

Kategorija E

Kategorija G

Mesto

Ekipa

Ekipa

Ekipa

Ekipa

Ekipa

1.

Šoštanj A2

Ljubno ob Savinji
B

Ljubno ob Savinji
C

Nazarje E

Nazarje G1

2.

Ljubno ob
Savinji A2

Šoštanj B4

Nazarje C

Ljubno ob
Savinji E

Vinska Gora G

3.

Rečica ob
Savinji A2

Nazarje B2

Gornji Grad C1

4.

Rečica ob
Savniji A3

Vinska Gora B

Gornji Grad C2

5.

Rečica ob
Savinji A4

Šoštanj B3

Velenje C1

6.

Nazarje A1

Šoštanj B2

Velenje C2

7.

Šoštanj A1

Šoštanj B1

Rečica ob Savinji
C

8.

Rečica ob
Savniji A1

Nazarje B1

9.

Vinska Gora A

Preostali tekmi pred letošnjim SPOTom (Slovensko planinsko orientacijsko
tekmovanje) bosta 10. marca v Rečici ob
Savinji ter 21. aprila v Gornjem Gradu. Letos
je sicer prav posebno leto, saj bo naša liga

Ljubno ob Savinji G

organizirala SPOT, ki bo potekal sredi maja
nekje v bližini. Upam, da je to še večja
spodbuda vsem našim tekmovalcem in tudi
tistim, ki se še niste preizkusili v orientacijski
tekmi, da to tudi storite. Na sporedu sta še
dve tekmi, kjer je še dovolj priložnosti za
uvrstitev na SPOT.
Orientacijsko tekmovanje ni samo tekma,
kjer se zbira točke in tekmuje za čim boljšo
uvrstitev, temveč tudi odličen način, kako
prosti čas preživeti aktivno v gorah v odlični
družbi. Upam, da se vidimo na prihodnji
tekmi v Rečici ob Savinji v čim večjem
številu.
Jure Grudnik
vodja Lige Smrekovec
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SEZNAM VODNIKOV
Vodnik(-ca)

GSM

Vodniška kat.

Andreja Konovšek Jalen

031 / 869 927

A, B, C*, D,

Andrej Veternik

041 / 368 667

A

Bojan Rotovnik

031 / 382 450

A, B, D, G

Brina Zabukovnik Jerič

041 / 432 368

A

Evgen Drvarič

/

A, B

Filip Vrabič

031 / 743 030

A

Igor Rezman

041 / 776 234

A, B

Janez Kugonič

031 / 702 365

A

Jure Drev

041 / 776 269

A, B, D,

Jure Grudnik

041 / 437 235

A

Martina Pečnik Herlah

031 / 738 821

A, B, D

Matej Kortnik

040 / 328 898

A, B, D

Miran Hudej

041 / 776 268

A, B

Primož Grudnik

031 / 583 273

A, B, D*

Tina Čebul

040 / 626 913

A

Vlado Stropnik

031 / 392 146

A, B

KRAJEVNA
SKUPNOST
GABERKE
Gaberke 101
3325 Šoštanj

Podpornik
PD Šoštanj

Opomba: * - pripravnik(-ca) za označeno kategorijo

Kategorija

Razlaga

Katere poti/ture lahko vodi vodnik?

A

lahke kopne ture

· lahke označene poti
· lahke neoznačene poti

B

zahtevne kopne ture

· vse, kar je opisano pri A kategoriji
· zahtevne in zelo zahtevne označene poti
· zahtevne neoznačen poti
· lahka brezpotja

C

zelo zahtevne kopne ture

· vse, kar je opisano pri B kategoriji
· zelo zahtevne neoznačene poti
· zahtevna in zelo zahtevna brezpotja

D

lahke snežne ture

· lahke označene in neoznačene poti v snegu
· zimsko markirane poti
· organizirane in varovane zimske pohode

G

lahki turni smuki

· vse iz D kategorije
· lahki turni smuki

www.pd-sostanj.si
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Aktivnost

Rogla−Osankarca

Udeležba na pohodu Gora Oljka 733 m −
Zdravju naproti

Planinski večer

Zimski pohod po mejah KS Gaberke

Turno smučanje po Šilijevih vlakah

Viševnik

Planinski večer

Turna smuka

Planinski večer

Občni zbor

Trška pot

Orientacija

Hudičev graben–Svetinja –Vrh nad Laškim

Planinski večer

Slavnik−Vremščica

Obnova planinskih poti

E6 – Moravče−Janče

Orientacija

Donačka gora

Udeležba na očiščevalni akciji ob dnevu
zemlje

Prvomajski pohod − Setiče

Prvomajski pohod na Graško Goro

Matajur−Kobariški stol

Srečanje planincev SMDO

Košuta

Srečanje planincel PZS v Kranjski gori

Logarska dol.– Rinke–Planjava–Logarska dol.

Termin

sob., 7. 1.

sob., 21. 1.
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sr., 25. 1.

ned., 12. 2.

ned., 12. 2.

ned., 19. 2.

čet., 16. 2.

ned., 26.2.

sr., 29. 2.

pet., 2. 3.

ned., 4. 3.

sob., 10. 3.

ned., 11. 3.

sr., 14. 3.

sob., 24. 3.

sob., 31. 3.

ned., 15. 4.

sob., 21. 4.

ned., 22. 4.

april

tor., 1. 5.

tor., 1. 5.

sob., 19. in
ned., 20. 5.

sob., 26. 5.

ned., 10. 6.

sob., 16. 6.

...skupaj od leta 1904

sob., 16. in
ned., 17. 6.

tura

srečanje

tura

srečanje

izlet

pohod

izlet

delovna akcija

izlet

tekmovanje

izlet

delovna akcija

izlet

predavanje

izlet

tekmovanje

izlet

predavanje

turno smučanje

predavanje

izlet

turno smučanje

pohod

predavanje

pohod

pohod

Zvrst

zahtevna pot

zahtevna pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot - zimska

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

Zahtevnost

SG

VO

VO

VO

VO

SG

VO

UO

SG

MO

VO

MarO

SG

UO

VO

MO

SG

UO

UO

VO

UO

VO

PS Topolšica
in TTP

SG

UO

VO

VO

Org.

Igor Rezman, Marko Borovnik

Bojan Rotovnik

Primož Grudnik, Andrej Veternik, Miran Hudej

Filip Vrabič, Evgen Drvarič

Matej Kortnik, Valentina Uran, Tina Čebul

Tomaž Plaznik, Zvone Koželjnik

Vlado Stropnik, Janez Kugonič, Brina Zabukovnik
Jerič

Jure Drev

Zvone Koželjnik, Jernej Hudej

Tjaša Konovšek

Igor Rezman, Jure Drev

Vlado Stropnik, Damjan Mohorič

Igor Rezman, Blaž Lukner

Vladka Lepko

Vlado Stropnik, Tina Čebul

Tjaša Konovšek

Igor Rezman

Jurij Drev, Renata Hlastec

Vladka Lepko

Bojan Rotovnik, Andrej Veternik, Jure Drev

Vladka Lepko

Jure Drev, Primož Grudnik, Igor Rezman

Marjan Karločec, Jani Gorjanc

Igor Rezman

Vladka Lepko

Miran Hudej, Jure Drev

Primož Grudnik (skupaj s PD Velenje)

Vodja

Plan aktivnosti planinskega društva Šoštanj za leto 2012
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Planinski tabor za osnovnošolce

Hafner

Mangart

Kukova Špica, Vrtaško sleme

Planinski tabor za odrasle Švica

Bistriški vintgar

Bavški Grintavec

Smrekovec

Smrekovec

Orientacija

Orientacija

Trška pot

Ratitovec–Soriška planina

Obnova planinskih poti

Izlet v neznano

avgust

sob., 11. 8.

sob., 18. 8.

sob., 25. 8.

sob., 1. – sr.,
5. 9.

sob., 8. 9.

sob., 15 in
ned., 16. 9.

ned., 23. 9.

ned., 23. 9.

september

oktober

ned., 7. 10.

ned., 21. 10.

sob., 27. 10.

sob., 10. 11.

Topolšica−Lomek 884 m−Sleme 1050 m

sre., 26. 12.

pohod

pohod

srečanje

izlet

izlet

delovna akcija

izlet

pohod

tekmovanje

tekmovanje

pohod

pohod

tura

izlet

tabor

tura

tura

tura

tabor

izlet in turi

tura

tabor

kolesarski izlet

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

lahka pot

zelo zahtevna

lahka pot

lahke do
zahtevne poti

zahtevna
neoznačena pot,
zelo zahtevna in
lahka pot

zelo zahtevna pot

zelo zahtevna pot

lahke do
zahtevne poti

lahke do zelo
zahtevne poti

neoznačena pot,
brezpotje

lahke poti

lahka pot

VO

VO

VO

VO

MarO

VO

VO

MO

MO

SG

VO

VO

SG

VO

VO

SG

VO

MO

VO

VO

SZ

TTP

VO

Matej Kortnik, Primož Grudnik

Igor Rezman in vsi vodniki

Matej Kortnik, Igor Rezman

Vlado Stropnik, Filip Vrabič, Jure Drev

Vlado Stropnik

Tina Čebul, Vlado Stropnik

Miran Hudej, Jure Grudnik

Tjaša Konovšek

Tjaša Ostervuh

Igor Rezman

VO

Primož Grudnik, Andrej Veternik, Igor Rezman

Igor Rezman, Tomaž Plaznik, Pavel Župevc

Primož Grudnik, Jure Drev

Andreja Konovšek Jalen, Igor Rezman, Vlado
Stropnik, Matej Kortnik, Janez Kugonič

Igor Rezman, Tomaž Plaznik

Bojan Rotovnik, Andrej Veternik, Primož Grudnik,

Jure Grudnik

Koordinator za PD Šoštanj Vlado Stropnik

Andreja Konovšek Jalen, Matej Kortnik

Matej Kortnik, Bojan Rotovnik, Brina Zabukovnik
Jerič

Jani Gorjanc

Jure Grudnik, Janez Kugonič

Opomba: Za udeležbo na vseh aktivnostih PD Šoštanj v naravi je potrebna ustrezna oprema in primerna psihofizična pripravljernost.

Sestavni del programa PD Šoštanj so tudi izleti: sekcije Zlatorog, sekcije Gaberke, sekcije TPP ter planinskih skupin mladinskega odseka.

Leganda: VO – vodniški odsek, MO – mladinski odsek, MarO – markacijski odsek, SG – sekcija Gaberke, UO – upravni odbor
Op.; prvo pisani je vodja akcije

Srečanje vodnikov PZS Šaleške doline

sob., 1. 12.

sob., 17. in Savinjska pot
ned., 18. 11.

Skupna akcija Šaleških PD

ned., 15. 7.

Družinski planinski tabor

čet., 28.6. –
ned., 1. 7.

Jezerski stogi

Kolesarjenje po naši okolici

pon., 25. 6.

ned., 8. 7.

Ravenska pot

pon., 25. 6.

Planinski popotnik
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OPISI IZLETOV PD ŠOŠTANJ
ROGLA–OSANKARICA, pohod po poteh Pohorskega
bataljona, 7. januar

Vodnik: Primož Grudnik skupaj s PD Velenje.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 4–5 ur.
Oprema: planinski čevlji, pohodne palice,
gamaše, sončna očala.
Kot že vrsto let se bomo tudi letos udeležili
pohoda v spomin Pohorskega bataljona, ki
poteka na relaciji od Koče na Pesku (Rogla)
preko Osankarice do vasi Kot. K pohodu
spada seveda tudi družabno srečanje
v športni dvorani v Zrečah. Organizator
pohoda je PD Zreče.

GORA OLJKA (733 m),
Zdravju naproti, 21. januar
Vodnika:Miran Hudej, Jure Drev.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 5 ur.

Pohod Zdravju naproti na Goro Oljko je
tradicionalen. Vsako leto poskušamo vrh
osvojiti po drugi poti in spoznati kakšen nov
kotiček ali pot v naši bližini.

VIŠEVNIK (2050 m),
19. februar

Vodniki: Jure Drev, Primož Grudnik, Igor
Rezman.
Zahtevnost: lahka do delno zahtevna pot.
Čas hoje: 4−5 ur.
Oprema: gamaše, cepin, dereze, sončna
očala.
Viševnik je eden najvišjih vrhov, ki ločuje
dolino Krme od Pokljuške planote. Z
njegovega vrha so eni najlepših razgledov
na Julijce in Triglav ter Pokljuško planoto in
Bohinjske gore.
Našo turo bomo pričeli na Rudnem polju,
kjer bomo po cesti krenili do smučišča.
Od tu bomo zavili desno zmerno v breg
po markirani poti tik ob smučišču. Pot ob
smučišču bomo zapustili in prešli v malo
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bolj strmo dolinico, ki se proti koncu malo
bolj vzpne in preide na bolj položno pot
do razpotja. Mi bomo nadaljevali v smeri
Viševnika (desno Lipanca). Pot bo tu bolj
strma, dokler ne dosežemo grebena, po
katerem bomo dosegli vrh Viševnika. V
zgornjem delu poti je nevarnost plazov
pa tudi zdrsov. Za sestop z vrha se bomo
odločili glede na trenutne snežne razmere.

KRANJSKA REBER (1435 m) –
turno smučarski izlet,
26. februar
Vodniki: Bojan Rotovnik, Andrej Veternik,
Jure Drev.
Zahtevnost: lahek turni smuk.
Čas hoje in smučanja: 2−3 ure.
Krajnska reber je izrazita kopasta gora
v jugovzhodnem predgorju KamniškoSavinjskih Alp. Je najbolj južna gora v
grebenu Rogatčeve skupine, ki se razteza
med Črnivcem in Lučami. Večinoma je
poraščena z gozdom, vršni del pa je prekrit
s travniki in izredno razgleden. Ker je bila
gora nekoč vulkan, je površje drugačno kot
na večini ostalih naših vrhov in je podobno
tistemu na Smrekovcu in Pohorju. Zaradi
odprtih travnatih pobočji na vrhu je zelo
prijeten lažji turni smuk.
Naš izlet bomo pričeli na sedlu Volovljek, od
koder se bomo skozi gozd povzpeli na sedlo
Na križu južno od vrha. Od tam se bomo
po grebenu odpravili na vrh. Nazaj do
izhodišča se bomo odsmučali mimo Kašne
planine.

HUDIČEV GRABEN–SVETINA–
LAŠKO, 11. marec
Vodnika: Vlado Stropnik, Tina Čebul.
Zahtevnost: lahka pot.

V mesecu sušcu se rodi pomlad. Med tem
ko je višje v gorah še zima, iz dneva v dan
toplejši sončni žarki pogrejejo slemena in
pobočja nižje ležečih hribovij. Gorsko cvetje
dobi svojo priložnost in lepo dehteče okrasi
stezice in livade. Svojo priložnost dobimo

...skupaj od leta 1904
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tudi mi, planinci. Iz belih planjav visokih gora
se preselimo v malo nižje hribe, da si na
nežnem pomladanskem soncu ogrejemo
telo in dušo.
Na letošnjem prvem pomladanskem izletu
se bomo podali v hribe jugovzhodno od
Celja. Planinci rečemo temu hribovju kar
celjski hribi, čeprav področje spada v širše
območje Zasavskega hribovja. Svojo pot
bomo pričeli v vasi Zagrad in že kar na
začetku zagrizli v strmo in ozko hudourniško
grapo, imenovano Hudičev graben. Pot v
tej grapi je zavarovana z jeklenico,vendar
ni pretirano izpostavljena ali nevarna. V
nadaljevanju nas bo pot vodila še mimo
zavetišča pod Grmado in mimo nove
Celjske koče. Na eni od teh dveh postojank
si bomo vzeli čas za malico in počitek. Od
tu bomo nadaljevali na Tovsti vrh, ki je tudi
najvišji vrh omenjenega hribovja. Slabo uro
hoda od tod bomo prispeli v lepo urejeno
hribovsko vas Svetino. Omenjena vas je
dobitnik številnih priznanj za lepo urejen
kraj. Po ogledu le-te in seveda zasluženem
počitku se bomo podali po eni od planinskih
poti proti Laškemu ali proti tudi zelo zanimivi
vasi Vrh nad Laškim. Odločitev bo seveda
vaša.
Pridite, zagotavljamo vam, da bo lepo!

E6: MORAVČE−JANČE,
15. april
Vodnika: Igor Rezman, Jure Drev.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 7–8 ur.

Kot vsako leto bomo tudi letošnje leto
nadaljevali po poti E6. Tokrat se bomo
podali od Moravč do Trojan.

SETIČE, 1. maj

Vodniki: Vlado Stropnik, Janez Kugonič,
Brina Zabukovnik Jerič.
Zahtevnost: lahka pot.
Oprema: pohodniška, palice.
Setiče, 1922 metrov visoko goro na
avstrijskem Koroškem, uvrščamo v severno
verigo Karavanških vrhov. Sem spada še
pogorje Obirskega, Kravji vrh, Kozjak itd. V
naslovu omenjena gora, ki je naš prvomajski

www.pd-sostanj.si

pohodniški cilj, leži severno nad dolino Sele.
Omenjeno dolino iz južne strani zapira
mogočno ostenje naše najdaljše gore
Košute. Naš vzpon na Setiče, ki bo trajal
slabe tri ure, bomo pričeli v vasi Fara, ki je
osrednji kraj razmeroma dolge doline.

MATAJUR (1642 m)–
(KOBARIŠKI) STOL (1673 m),
19.–20. maj
Vodniki: Matej Kortnik, Valentina Uran, Tina
Čebul.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: prvi dan 6 ur, drugi dan 8 ur.
Vrhova na zahodni strani Soče nad
Kobaridom nista najvišja vrhova v tem
koncu Julijskih Alp, ker pa sta osamljena, sta
krasna razglednika in tudi sicer sta vsak zase
pravo planinsko doživetje. Matajur je mejna
gora, čeprav v celoti leži v slovenskem
narodnostnem prostoru, medtem ko Stol v
celoti leži v Sloveniji, in sicer na enem daljših
grebenov Julijskih Alp, ki v celoti meri dobrih
30 km. Oba vrhova sta zelo dobro obiskana,
s tem da je na Matajurju več obiskovalcev iz
Italije, na Stolu pa je zelo veliko obiskovalcev
v turistični sezoni s slovenske strani, in sicer
je tu raj za planince, padalce in kolesarje.
Na Matajurju na italijanski strani stojita dve
planinski postojanki in ena od njih tik pod
vrhom je od slovenskega planinskega
društva v Benečiji. Obe gori sta obdani z
dolinami, in sicer mejna dolina med gorami
je dolina Nadiže, ki objema Matajur s severa
in z zahoda, s pritoki pa še z juga, pobočja
Stola pa se vijejo severno nad dolino. Na
vzhodni strani Matajurja je Soča. Na severni
strani Stol zapira Mija.
Našo pot bomo predvidoma začeli v Livku,
od koder se bomo preko Idrske planine
povzpeli na vrh Matajurja, kjer stoji cerkvica.
Z vrha se bomo spustili najprej do Doma
na Matajurju, ki ga upravlja PD Planinska
družina Benečije. Tam bomo naredili
daljši postanek in se nato mimo Marsinske
planine in mimo vasi Žorži spustili dobrih tisoč
metrov nižje v vas Štupca ob Nadiži. Tu se
bo izlet za utrujene za prvi dan končal in
se bodo z avtobusom odpeljali do našega
prenočišča v vasi Podbela v Breginjskem
kotu. Manj utrujeni (če nas bo še kaj ostalo)
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pa bomo nadaljevali čez dolino Predol,
sedla Predol in mimo Napoleonovega
mostu ob Nadiži do Podbele peš. Prenočili
bomo v počitniških hišicah (nove in zelo
lepo opremljene) kampa Nadiža, ki je eden
bolj znanih in priznanih v tem koncu. Glede
na čas, ki nam bo še ostal v tem dnevu, si
mogoče popoldan še ogledamo kakšno
znamenitost Breginjskega kota. Naslednji
dan se bomo odpravili z avtobusom do
Breginja, kjer bomo začeli naš vzpon proti
Stolu. Ta vodi mimo sv. Marjete strmo
navzgor na greben zahodno od Stola,
od koder je do vrha še četrt ure, skupaj iz
Breginja dobre 3 ure. Z vrha se bomo potem
napotili po dolgem in razglednem grebenu
do Kobarida, kjer se izlet, kar se hoje tiče,
konča.
Skratka, čaka nas lep vikend v najbolj
zahodnem delu naše lepe, z gorami
posejane dežele. Ker je vožnje veliko, sta
izbrana dva cilja in je izlet dvodnevni.
Možnosti za prenočevanje razen v hotelih
ali privatnih sobah v tem koncu ni veliko,
zato bomo prenočevali v počitniških hišicah
v kampu, ki leži ob majhni, vendar eni naši
lepših rek. Lepo vabljeni!

SREČANJE PLANINCEV
SMDO, 26. maj
Vodnika: Filip Vrabič, Evgen Drvarič.
Planinci našega društva smo se v lanskem
letu ponovno udeležili srečanja planincev
SMDO – Savinjskega meddruštvenega
odbora, ki ga vsako leto organizira SMDO
skupaj z enim izmed planinskih društev.

KOŠUTA, 10. junij

Vodniki: Primož Grudnik, Andrej Veternik,
Miran Hudej.
Zahtevnost poti: zahtevna pot.
Košuta je najmogočnejši masiv v osrednjem
delu Karavank, ki je dolg okoli 10 km in ima
kar šest velikih samostojnih vrhov, visokih prek
2000 m. Prične se na zahodu nad Ljubeljem,
poteka do Kokrškega potoka na vzhodu,
najvišjo točko z 2133 metri nadmorske višine
pa doseže v Košutnikovem turnu. Med
vrhovi večinoma ni globokih sedel, severna

24

stran pa je po vsej dolžini spodrezana v
ogromno steno. Južni travnati hribi se strmo
spuščajo do gozdne meje na višini okoli
1500 m, po grebenu Košute pa poteka tudi
državna meja med Avstrijo in Slovenijo.

SREČANJE PLANINCEV PZS,
16. junij
Vodnik: Bojan Rotovnik.
V lanskem letu smo se po dolgem času
zopet udeležili srečanja planincev Planinske
zveze Slovenije. Srečanje pa bo letos
potekalo v Kranjski Gori.

POHOD PO RAVENSKI POTI
(710 m), 25. junij
Vodnika: Jure Grudnik, Janez Kugonič.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 5 ur.

Ravenska pot je lahka registrirana planinska
pot na območju Raven pri Šoštanju. Je
ena izmed dveh obhodnic, za kateri skrbi
Planinsko društvo Šoštanj.
Planinsko pot so na pobudo domačinov
− planincev leta 2004 tudi uradno odprli.
Krožna pot večinoma poteka po kolovozih
in gozdnih stezah preko vasi Ravne. Najvišji
vrh je s 710 metri nadmorske višine Vrholanov
vrh, s katerega se odkriva čudovit pogled
na celotno Šaleško dolino.
Že tradicionalno Planinsko društvo Šoštanj
v sodelovanju s Športnim društvom Ravne
vsako leto na dan državnosti, 25. junija,
organizira pohod po tej 16 km dolgi poti, ki
jo pohodniki osvojijo v približno 4 urah hoje.

STOGI (Krsteniški Stog, Jezerski
Stog, Prevalski Stog), 8. julij
Vodnika: Andreja Konovšek Jalen, Matej
Kortnik.
Zahtevnost: neoznačena pot, brezpotje.
Čas hoje: 8–9 ur.

Severno od planine Krstenica se dvigajo trije
vrhovi, ki so jih zaradi njihove oblike Bohinjci
poimenovali kar po kozolcih (stogih). Tik nad
Krstenico je Mali (ali Krsteniški) Stog (1879
m), severno od njega Jezerski Stog (2040
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m), med Jezerskim prevalom in Mišeljskim
prevalom pa se dviga najvišji od njih –
Prevalski Stog (2075 m). Stogov se markirane
poti izogibajo, zato boste v njihovi okolici
uživali v miru in tišini, z vrha Jezerskega
Stoga pa boste lahko občudovali prelep
pogled na okoliške hribe in planine, ki jih v
tem delu Bohinjskih gora ne manjka.
Našo pot bomo pričeli pod planino Blato in
se preko nje in nato mimo planine Krstenica
najprej povzpeli na Krsteniški Stog. Z njega
se bomo spustili na manjše sedlo in se
nato povzpeli na Jezerski Stog. Vrh bomo
dosegli po strmem krušljivem skrotju. Po
travnatem slemenu bomo nato sestopili na
Jezerski preval in nadaljevali po meliščih
do Mišeljskega prevala. Od tu se bomo po
strmih travah in lažjih skalah povzpeli na naš
zadnji vrh – Prevalski Stog. Sestopili bomo
mimo planin Jezerce in Krstenica nazaj do
planine Blato.
Tura je primerna za izkušene planince.
Poteka po neoznačenih poteh in brezpotju.
Zaradi zahtevnosti ture bo, glede na število
prisotnih vodnikov, omejeno tudi število
vodenih udeležencev.

VARNO V GORE – skupna
akcija šaleških PD, 15. julij

Vodniki: koordinator za PD Šoštanj – Vlado
Stropnik.
Zahtevnost poti: različne težavnosti.
Akcija Varno v gore, ki jo skupaj pripravljamo
planinska društva iz Šaleške doline (Šoštanj,
Velenje, Vinska Gora), je vsako leto bolj
obiskana.
Akcijo organiziramo z namenom:
• S koriščenjem javnega prevoza želimo
opozoriti na ekološki odnos do gora.
Naraščanje individualnega motornega
prometa je namreč problem, ki se razširja
že tudi v alpske doline. Želimo se pripeljati
čim dlje in čim višje, da bo začetek
našega vzpona kar se da udoben.
Neredko se pripeljemo z več avtomobili,
čeprav bi se lahko prilagodili in se peljali
skupaj. Parkiramo izven urejenih površin
– na zemljiščih domačinov, na gozdarski
vlaki, na pašniku, tudi sredi rastišča
divjega petelina. Takšnemu ravnanju bi
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se morali izogibati, saj s tem ne bomo
razvili odgovornega odnosa do naših
gora.
• Udeležencem
hočemo
omogočiti
mobilnost. S skupnim prevozom je namreč
možno, da mesti začetka in konca ture
nista enaki. Odločimo se za turo prečenja
in sestopa v sosednjo dolino.
• Predstaviti želimo hojo po gorah v
organiziranih skupinah. Naši množični
obiski gora imajo tudi svoje negativne
učinke, med katerimi zaseda pomembno
mesto povečanje števila nesreč v
gorah. Za reševanje in preprečevanje
nesreč skrbi Gorska reševalna služba
Slovenije, k temu se po svojih močeh
pridružujemo tudi vodniki PZS. Predvsem
z osveščanjem ljudi o načelih varne hoje
in s spodbujanjem k hoji v organiziranih
skupinah.
Letos smo za izhodišče izbrali Logarsko
dolino. Cilji bodo izbrani na podlagi
dogovora med društvi, ki akcijo organizirajo.

VELIKI HAFNER oz. GROßER
HAFNER (3076 m), Avstrija,
11. avgust

Vodniki: Bojan Rotovnik, Andrej Veternik,
Primož Grudnik.
Zahtevnost: lahka označena planinska pot, v
krajšem delu tudi zelo zahtevna označena pot.
Čas hoje: 10 ur.
Veliki Hafner (3076 m) v nacionalnem parku
Visoke Ture oz. nad dolino Maltatal je eden
izmed lažje dostopnih tritisočakov v Avstriji
ob tem, da je tudi relativno blizu Slovenije.
Za vožnjo z mini avtobusom (ali osebnimi
avtomobili, če bo manj prijavljenih) bomo
iz Šoštanja potrebovali do 3 ure v eno smer.
Peljali se bomo mimo Dravograda,
Celovca, Špitala, Gmünda in po dolini
Maltatal ter nazadnje še po gorski cesti
(cestnina) do jezu Kölnbreinserre, kjer je
tudi Sporthotel Malta in veliko parkirišče na
nadmorski višini 1933 m. Od parkirišča vodi
lahka planinska pot (2,5 ure) do planinske
koče Kattowitzerhütte (2321 m), kjer sledi
krajši odmor in nato vzpon na Veliki Hafner
(3076 m) − 2,5–3 ure. Po osvojenem vrhu
sledi povratek po isti poti do planinske
koče Kattowitzerhütte, kosilo in nato spust
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v dolino do planinske koče Gmünderhütte
(1187 m) – 2 uri, kjer nas bo čakal prevoz.
Tura v večjem delu poteka po lahki
označeni planinski poti, le v zadnjem
grebenskem delu pod vrhom Hafnerja
je krajši del izpostavljen in zavarovan
z jeklenicami. Poleg osebne planinske
opreme za visokogorje je obvezna tudi
zaščitna čelada. Hoje bo za okoli 10 ur, zato
se od udeležencev pričakuje tudi primerna
fizična pripravljenost in navajenost na hojo
v visokogorju z možnimi prečkanji snežišč in
hojo po zavarovanih planinskih poteh.

KUKOVA ŠPICA (2427 m),
25. avgust

Vodniki: Andreja Konovšek Jalen, Vlado
Stropnik, Igor Rezman.
Zahtevnost: zahtevna neoznačena pot.
Čas hoje: 10–11 ur.
Kukova špica (2427 m) je gora v Martuljški
skupini Julijskih Alp. Nahaja se med dolino
Vrat in Martuljkom. Najlažji dostop na goro
je po zahtevni neoznačeni stezi čez plaz
Črlovec (čez Gulce) – 5 ur. Ker je to z vzhoda
prva visoka gora, ima zelo lep razgled. Vrh
je prostoren in ima vpisno knjigo.
Našo pot bomo pričeli na parkirišču pod
slapom Peričnik in od tam najprej premagali
strm klanec, ki pelje v dolino Vrat. Na
vrhu klanca cesta preči plaz Črlovec. Tu
bomo poiskali pot, ki nas navzgor popelje
ob samem plazu. Kmalu se pot začne
strmeje vzpenjati in nas pripelje med oba
hudourniška plazova (Mali in Veliki Črlovec).
Na svoji poti proti sedlu Čez Gulce bomo
prečili gozd, pot pa se višje vzpenja deloma
po travnatih pobočjih, deloma po meliščih.
S sedla nas do vrha loči še dobre pol ure
hoje. Sestopimo po poti vzpona.
Tura na Kukovo špico je zaradi velike višinske
razlike, ki jo je potrebno premagati, in zaradi
same poti, ki v zgornjem delu poteka v
večini preko melišč, zelo naporna in je zato
primerna le za zelo dobro izurjene planince.
Z vsakim prijavljenim udeležencem se
bomo pogovorili o njegovih izkušnjah ter
pripravljenosti. Zaradi zahtevnosti ture
bo, glede na število prisotnih vodnikov,
omejeno tudi število vodenih udeležencev.
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VRTAŠKO SLEME (2077 m),
25. avgust

Vodnika: Matej Kortnik, Janez Kugonič.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 7−8 ur.
Ta dan se bomo šoštanjski planinci povzpeli
kar na dva vrhova martuljške skupine. Tisti
bolj pogumni in fizično bolj pripravljeni na
Kukovo Špico, mi drugi pa na nič manj lepo
in razgledno Vrtaško Sleme, kjer je divjosti
martuljške skupine zmanjkalo in je vrh, kar
se težavnosti tiče, lažje dostopen. Vrha pa
vseeno ne gre podcenjevati, saj je to, kar
se dolžine tiče, kar dolga tura, pa tudi ni
vmesne planinske postojanke, ki bi lahko
deloma olajšala nahrbtnik, kar se hrane in
pijače tiče. Vrh je izredno razgleden, ker je
malce odmaknjen od glavnih vrhov, in nudi
lepe razglede na najvišje vrhove Julijcev in
Karavank.
Našo pot bomo pričeli v Mojstrani pri
Planinskem muzeju Slovenije. Pot se najprej
v smeri SZ vzpne na sedlo med razglednikom
Grančiše nad Mojstrano in grebenom
Slemena. Od tu nadaljujemo ves čas v
smeri zahoda v glavnem po grebenu mimo
Vrtaške planine vse do vrha. Z vrha pa se
bomo predvidoma spustili po lovski poti v
dolino Vrat, vendar je ta pot odvisna od
razmer na poti, kar bo jasno šele po ogledni
turi. Če spust v Vrata ne bo možen, se bomo
vračali po isti poti.

PLANINSKI TABOR ZA
ODRASLE: ŠVICA,
1.–5. september

Vodji: Primož Grudnik, Jure Drev.
Zahtevnost: več lahkih do zahtevnih tur in
izletov.
Najvišji vrhovi Alp ležijo v Švici, Franciji in
Italiji, vendar jih je največ prav v švicarski
pokrajini Walis, natančneje v Bernskih in
Peninskih Alpah. Obe skupini, katerih meja
je reka Rona, sta po svoje zanimivi in težko
je oceniti, katera je lepša. Tako ena kot
druga imata znamenite vrhove in kraje; ena
se ponaša z največjim ledenikom v Alpah,
druga pa je višja in ima več štiritisočakov.
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Na našem popotovanju bomo spoznavali
opevane gore, ledenike in jezerca z
najlepših panoramskih poti v Alpah ter
uživali v planinskih kočah in znamenitih
turističnih vaseh. Planinski pohodi ne
bodo naporni, saj bomo uporabili številne
vzpenjače in tako v danem času čim bolje
izkoristili najlepše predele Alp.
Več o programu si lahko preberete na
spletni strani PD Šoštanj, kjer bo objavljen
tudi podrobnejši program.

BAVŠKI GRINTAVEC,
15.–16. september

Vodniki: Primož Grudnik, Andrej Veternik,
Igor Rezman.
Zahtevnost: zelo zahtevna pot.
Bavški Grintavec je mogočna gora, ki se
strmo dviga nad dolinami Bavšice, Zadnje
Trente in Soče, vsi pristopi na njegov vrh,
pa so dolgi in z izjemo tistega iz Soče tudi
zahtevni. Ker Bavški Grintavec stoji sam
zase in v bližini ni višjih vrhov, ima tudi lep
razgled na osrednje in zahodne Julijske
Alpe. A najlepši je še vedno pogled na
bližnji Jalovec, ki se strmo dviga nad Zadnjo
Trento. Vrh, ki ima vpisno skrinjico, je tudi
najvišji v grebenu od vasi Kal - Koritnica do
Trente.
Sami se bomo povzpeli proti vrhu iz doline
Bavšice, sestopili pa v Zadnjo Trento proti
izviru Soče. Proti Bovcu se bomo iz Šoštanja
odpravili že v soboto popoldan, našo turo
pa bomo izvedli v nedeljo.

POHOD NA SMREKOVEC
(1577 m), 23. september

Pohod ob občinskem prazniku in Dnevih
rekreacije 2012
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 7 ur.
Pohod na Smrekovec je sedaj že postal
stalnica v programu praznovanj občinskega
praznika in hkrati Dnevov rekreacije. Start
pohoda je pri gostišču Grebenšek. Pohodniki
se nato mimo Homca, Luka, Brložnika in
Doma na Smrekovcu povzpnejo na vrh
Smrekovca in se nato po isti poti vrnejo.
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POHOD PO TRŠKI POTI okoli
Šoštanja, 7. oktober
Vodnika: Miran Hudej, Jure Drev.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 4–5 ur.

Pohod po Trški poti spada v železni
repertoar pohodov, ki jih organizira društvo.
Start pohodnikov je pri Ribiški koči med 8.
in 9. uro.

SORIŠKA PLANINA–RATITOVEC, 21. oktober
Vodniki: Tina Čebul, Vlado Stropnik.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 4–5 ur.

Verjamemo, da je večini izmed vas
Ratitovec že dobro poznan, a smo se
vseeno odločili, da se skupaj z vami
podamo po lepi in nekoliko manj obljudeni
poti od Soriške planine do Ratitovca. Ta
pot je zelo lepa in zanimiva, saj nam nudi
izjemne razglede. Ob lepem in jasnem
vremenu lahko uživate v razgledih na
Julijske Alpe, Karavanke, KamniškoSavinjske Alpe, Bohinjske gore ter večji
del Škofjeloškega hribovja. Pot je lahka,
primerna za vse vrste udeležencev, a je
zaradi svoje dolžine nekoliko kondicijsko
zahtevnejša. Ker pa poteka po relativno
lahkem svetu, nas ne bo preveč utrudila.
Pot bomo začeli na smučišču Soriška
planina, kjer nas bo ta vodila čez gozd
do vrha Mišji grund (1266 m) ter mimo
Danjarske planine. Naprej ob poti bomo
srečali tudi ostanke vojaških bunkerjev, ki
so bili del Rupnikove linije. Markirana pot
nas bo vodila mimo vrha Kremant (1658 m)
ter vrha Altemaver (1678 m), ki je najvišji vrh
Ratitovca. Pod Gladkim vrhom (1667 m) se
nahaja Krekova koča, kjer planince vedno
pričakajo z dobro voljo ter pestro ponudbo
hrane in pijače. Za sestop z Ratitovca
bomo izbrali planinsko pot, ki je del loške
planinske poti in pelje do vasi Prtovč.
Če želite preživeti prijeten jesenski dan
v družbi planincev Planinskega društva
Šoštanj, vas vabimo, da se nam pridružite.

27

številka 21, letnik XVIII

IZLET V NEZNANO,
10. november

Vodniki: Vlado Stropnik, Filip Vrabič, Jure
Drev.
Zahtevnost: lahka pot.
Izlet v neznano predstavlja nekakšen
zaključek sezone izletov, ki jih prireja
vodniški odsek društva. Izlet je lažje
narave, z manj hoje, kakšnim ogledom in
veselim zaključkom, tako da je primeren
za vse planince, simpatizerje, sponzorje,
donatorje. Organizatorji izleta ponavadi ob
tej priložnosti najdemo kakšen lep in manj
znan kotiček naše Slovenije ali zamejstva.
Povežemo se z lokalnim planinskim
društvom in skupaj z njimi poskrbimo za lep
in skrivnosten dan.

poteka pot v smeri vzhoda po hribovju med
Zasavjem in Spodnjo Savinjsko dolino vse do
planinskega doma Brnica (jugozahodno od
Celja).
Pot bomo nadaljevali tam, kjer smo jo
lani končali, v Jelševici pod Trojanami. Od
tam se bomo preko Motnika povzpeli na
Smolnik, nadaljevali mimo sedla Lipe na Sv.
Jošt, se povzpeli še na Tolsti vrh in se nato
spustili do cilja našega prvega dne, Doma
na Čreti. Drugi dan bomo nadaljevali čez
Dobrovlje, se povzpeli na Brezovec in se
nato spustili v Letuš. Ne! Ne bomo goljufali,
prehodili bomo tudi ravnino do Rečice in
tam primerno končali našo dvodnevno
potepanje.
Lepo vabljeni na to jesensko potepanje po
savinjskih hribih.

SAVINJSKA PLANINSKA POT
− od Jelševice do Rečice ob
Paki, 17.–18. november

POHOD TOPOLŠICA–SLEME
(1052 m) – preko Loma,
26. december

Vodnika: Matej Kortnik, Igor Rezman.
Čas hoje: prvi dan 6−7 ur, drugi dan 5 ur.
Zahtevnost: lahka pot.

Vodnika: Matej Kortnik, Primož Grudnik.
Zahtevnost: lahka pot.
Čas hoje: 4−5 ur.

Savinjska planinska pot − SPP je bila
odprta 15. 10. 1972 na Homu. Ustanovil jo
je meddruštveni odbor za Savinjsko pot, ki
deluje pri PD Zabukovica. Pot je vezna in
ima 26 obveznih in dve neobvezni točki.
Celotna pot je dolga 107 km, čas obhoda
pa znaša 40 ur. Pot vodi nad Savinjsko
dolino prek razglednih slemen in vrhov,
spušča pa se tudi v bolj ali manj globoke
prečne dolinice. Pot lahko prehodimo v
odsekih, ki so dostopni iz doline tako, da
napravimo enodnevne ali dvodnevne
izlete. Prva točka SPP je pri Planinskem
domu Šentjungert na Gori (gričevje severno
od Celja). Od tod se vije po gričevju severno
od spodnje Savinjske doline proti zahodu
preko Vimperka do Gore Oljke. V tej smeri
iz vzhoda proti zahodu nadaljuje tudi,
ko se iz doline vzpne nazaj na Dobrovlje,
preko Črete vse do Smolnika (1002 m), kjer
se obrne proti jugu. Pot v tej smeri prečka
Motnik in Zajasovnik in se preko Prvin, kjer
se pot obrne proti vzhodu, povzpne mimo
doma dr. Franca Goloba na Čemšeniški
planini do Črnega vrha (1204 m). Od tod

V letu 2008 je PD Šoštanj prvič organiziralo lažji
zimski pohod iz Topolšice do Andrejevega
doma na Slemenu preko Loma, ki se ga
vsako leto udeleži več pohodnikov. Iz
Andrejevega doma na Slemenu se bomo
vračali z organiziranim prevozom. Pohod je
namenjen oddihu na zraku med božičnonovoletnimi prazniki, nabiranju telesne
pripravljenosti za zahtevnejše ture in seveda
prijetnemu druženju.
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KAJ SMO LANI
POČELI VODNIKI?

K

ot vsako leto smo v vodniškem odseku
Planinskega društva Šoštanj pripravili
plan izletov in tur. V dolgih zimskih
večerih smo še naše druženje popestrili s
Planinskimi večeri.
Vsako leto pričnemo s tradicionalnimi
pohodi, ki pa so nekateri bolj obiskani,
nekateri manj. Če pa pregledamo plan,
je bil ta v celoti izpolnjen. Le dve turi nista
bili realizirani, pa še te smo odpovedali
zaradi neugodnih vremenskih razmer. Prav
tako smo letos uspešno izvedli tabor za
odrasle, ki se ga je udeležila kar lepo število
planincev.
Prav tako so se pohodniki v lepem številu
udeleževali vseh naših izletov, ampak tisto,
kar je najbolj pomembno, je, da so bili
udeleženci zadovoljni in da se bodo, vsaj
upajmo, še naprej udeleževali naših izletov,
pohodov in tur. Vodniki se bomo še naprej
trudili, da bomo to izpeljali brez kakršnih koli
nevšečnosti.
Tudi na področju izobraževanja smo bili
aktivni. Pridobili smo novega vodnika
pripravnika za lahke zimske ture in še dve
mentorici za mladino. Udeležili smo se tudi
delovnih akcij pri obnovi planinskih poti, naši
vodniki sodelujejo tudi na šolskem področju
kot tudi pri orientacijskih tekmovanjih.
V preteklem letu pa smo imeli dva sestanka
z vodniškim odsekom. Skupaj smo tudi
popisali našo planinsko opremo, shranjeno
v prostorih Občine Šoštanj.

Za konec bi se zahvalil vsem vodnikom za
dobro izpeljane izlete, za dobro sodelovanje
in upam, da bomo to ohranili tudi v
prihodnjih letih. Prav tako se zahvaljujem
vsem udeležencem za zaupanje vodnikom
na izletih in vsem, ki so nam kakor koli
pomagali pri izvedbi različnih aktivnosti.
Naj vas še povabim na različne izlete v letu
2012. Program, ki smo ga sestavili, je prav

www.pd-sostanj.si

tako pester kot vsa leta do sedaj. Upam, da
se bomo videvali na izletih z veliko dobre
volje in varnim korakom!
Igor Rezman,
načelnik Vodniškega odseka PD Šoštanj

DELO MARKACISTOV

T

udi v tem letu smo markacisti poskušali
uresničiti delovne obveznosti, ki smo si
jih začrtali leto poprej.
V mesecu marcu smo se tako zbrali
na prvi delovni akciji. Na planinski poti
Mostnar−Šmihel nad Mozirjem smo na
celotni trasi obnovili oz. tam, kjer je bilo
potrebno, narisali nove markacije. Na tej
poti smo na nov drog namestili tudi dve
novi smerni tabli, in sicer pri kmetiji Mazej,
po domače Gregorc. Sodelovalo je 5
markacistov.
Ob koncu meseca aprila smo čistili grmovje
okrog Pustega gadu. Malce kasneje, že
v mesecu maju, smo okrog omenjenega
gradu pokosili tudi travo.
Maja se je dogajal evro pohod po planinski
poti E-6, ki poteka skozi naše področje.
V ta namen smo obnovili in po potrebi
nanovo narisali markacije na celotni trasi
od kmetije Žlebnik v Zavodnjah do kmetije
Preserčnik v Lepi Njivi. Namestili smo tudi
nekaj novih smernih tabel. Sodelovalo je 5
markacistov.
V mesecu oktobru smo na nekaterih
planinskih poteh pritrdili 12 novih smernih
tabel, istočasno smo postavili tudi 5 novih
kovinskih drogov. Opremo za opravljena
dela je delno sofinancirala Planinska zveza
Slovenije.
Podrobnejši opis del:
• na planinski poti Šoštanj−Gora Oljka je
nameščen drog in 5 novih smernih tabel,
• na planinski poti Mostnar−Šmihel je
postavljen nov drog in dve smerni tabli,
• na planinski poti Topolšica−Sleme so
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postavljeni trije drogovi in pet novih
smernih tabel,
• na planinski poti Šoštanj−Smrekovec
stapostavljena nov drog in smerna tabla.
V mesecu novembru smo imeli drugo
delovno akcijo, na kateri smo obnavljali
oz. risali na novo markacije na južnem in
severozahodnem delu trške poti. Na tej
poti smo odstranili tudi podrto smreko,
ki je ovirala prehod. Prav tako smo v tem
mesecu še enkrat pokosili in počistili travo v
okolici Pustega gradu.
Na Ravenski poti je bila v jesenskem času
postavljena tudi nova klop, in sicer na njeni
najvišji točki, Vrholanovem vrhu. Opravljen
je bil tudi popis za postavitev desetih
novih smernih tabel, ki bodo dobavljene v
letošnjem letu.
Na delovnih akcijah so sodelovali naslednji
markacisti in člani društva:
• markacisti:
Vinko
Pejovnik,
Darko
Čepelnik, Damjan Mohorič, Peter Lavre,
Vlado Stropnik
• člani UO: Jure Drev − predsednik PD,
Matej Kortnik − podpredsednik PD,
• člani društva oz. vodniki: Miran Hudej,
Franc Vačovnik, Luka Vačovnik, Vid
Stropnik, Danilo Čebul
Spoštovane članice in člani!
Markacisti PD Šoštanj vam v letu 2012 želimo
na vseh planinskih poteh varen in prijeten
korak!
Vlado Stropnik,
vodja Markacijskega odseka PD Šoštanj

SEKCIJA ZLATOROG
»Dobra volja je najbolja,
to si piši za uho,
mile jere, kisle cmere
z nami v hrib ne pojdejo …«

V lanskem letu smo pridno hodili na izlete
vsako 1. nedeljo v mesecu na povabilo
družine − organizatorke izleta.
Tako je v januarju družina Rotovnik
organizirala izlet na Pusti grad, mimo kmetije
Pušnik in nazaj v Šoštanj (pravzaprav smo
prehodili del Trške poti).
V februarju nas je družina Pečnik Herlah
vodila po Radegundi, v marcu pa smo na
pobudo družine Kugonič prehodili drugi
del Trške poti, od Ribiške koče preko Goric
do Vile Široko in nazaj na izhodišče.
Aprila smo prehodili na povabilo družine
Šramel Vučina del Šaleške planinske poti
(Bevče–Tuševo).
Prvomajski prazniki so bili deževni in smo
predvideni tabor v Bavšici odpovedali.
Meseca junija je družina Škruba Vrabič
povabila na izlet na Lovsko kočo, kjer smo
spoznavali poti pod Smrekovcem.
Prvi vikend v juliju, natančneje med 30. 6.
in 3. 7. 2011, je potekal Družinski planinski
tabor na koči PD Kočevje pri Jelenovem
studencu.
V avgustu smo se povzpeli na Goro Oljko
iz polzelske strani na povabilo družine
Zabukovnik Jerič.
Septembra je družina Meža Kukovec
organizirala izlet po Vinski Gori, oktobra pa
družina Naraločnik Sinur na Smrekovec, z
izhodiščem pri Zgornjem Brložniku.
Novembrski izlet nas je vodil od sv.
Antona, čez Florjan do gostišča Acman na
povabilo družine Uran Kortnik, leto pa smo
zaključili na povabilo družine Konovšek
Jalen s krajšim sprehodom med Mozirjem
in Nazarji.
Če ste prebrali poročilo, ste se seznanili s
člani sekcije Zlatorog. Naj povem, da naši
izleti niso preveč ambiciozno zasnovani,
seveda poti prilagajamo našim najmlajšim
udeležencem.
V letu 2012 si želimo le še nadaljevati s tako
raznolikimi in prijetnimi druženji.

T

Vodja sekcije
Brina Zabukovnik Jerič
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ale Kekčeva pesem in podobne se
prepevajo na družinskih planinskih izletih
Sekcije Zlatorog, kjer je navadno vsaj toliko
otroških udeležencev kot odraslih.

Planinski popotnik

PLANINSKA
SEKCIJA GABERKE

V

letu 2011 smo v Sekciji Gaberke delovali
dobro in še uspešneje kot pretekla leta.
Naše izlete smo pričeli s tradicionalnim
pohodom po Gaberški poti, ki je bil kot
vedno najbolj
množičen. Pohvaliti se
moramo, da je bila udeležba tudi na ostalih
izletih, ki smo jih po planu organizirali preko
celega leta, zelo dobra.
Kot vedno smo imeli lažje, manj zahtevne
pohode in tudi zahtevnejše ture. S tem
želimo našo aktivnost približati čim širšemu
krogu ljubiteljev narave in gora v našem
kraju in tudi širše. Od planiranih aktivnosti
smo izpeljali vse razen ene ture, to pa bomo
v prihodnosti zagotovo izvedli.
Poleg organizacije vseh izletov smo letošnje
leto postorili tudi kar nekaj vzdrževalnih
del na naši poti po obronkih KS Gaberke.
Traso poti bomo v bližnji prihodnosti zaradi
ugrezanja na spodnjem južnem delu, tudi
delno spremenili in jo razširili v smeri Velunje.
Izpolnili smo tudi zadan cilj, da postavimo
svojo oglasno tablo, kjer bo vedno moč
videti plane sekcije in tudi foto utrinke z
naših druženj. Tabla je pritrjena na okrasni
kozolec, ki nam ga je izdelal in podaril Silvo
Ledinek, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.

Leto, v katerega smo zakorakali, je za
našo sekcijo še posebej svečano, saj od
ustanovitve 3. 4. 1982 mineva okroglih
trideset let. Na našo prehojeno pot smo
ponosni, hkrati pa nam je to spodbuda in
zaveza za dobro delo tudi v bodoče.

www.pd-sostanj.si

Na koncu bi se rad zahvalil še vsem, ki ste
se udeleževali naših akcij, PD Šoštanj, KS
Gaberke in društvom v kraju z željo, da se
v jubilejnem letu še večkrat skupaj podamo
»nazaj v planinski raj«!
Plan za leto 2011
12. 2.

Pohod po
Gaberški poti

UO

4. 3.

Trška pot

UO

24. 3.

Slavnik,
Vremščica

Blaž Lukner

22. 4.

Donačka gora

Zvone Koželjnik

1. 5.

Tradicionalni
pohod za 1. maj
Gaberke−
Graška Gora−
Forhtenek

UO

16. - 17. 6.

Ledinski vrh

Igor Rezman

18. 8.

Mangart

Igor Rezman

8. 9.

Bistriški vintgar

Tomaž Plaznik

24. 11.

Tradicionalni
pohod na Smrekovec

UO

Blaž Lukner

SEKCIJA TORKOV
TRIMPIR 2011
Poročilo sekcije za leto 2011:
• Tradicionalni novoletni polnočni pohod
na Smrekovec (januar)
• Po Šilijevih vlakah (februar)
• Turna smuka Lastovec−Deska−Tolsti vrh−
Podvežak (februar)
• Pokljuka – pohod na Lipanco (marec)
• Potovanje po MAROKU (april−maj)
• Lepa njiva–Mozirske planine (maj)
• Kolesarjenje – Šili (junij)
• Planinski tabor za odrasle Romunija 2011
(september)
• Rafting po reki Kolpi – Pecelj Kozjansko
(september)
• Udeležba na Planinskem izletu po otoku
Krku
• Smrekovec – večkratna delovna akcija na
planinskem domu Kmetijske zadruge ŠD.
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Načrti za to leto 2012:
• nekaj naših članov ima opremo za turno
smuko, tako da bomo v gorah veliko
prisotni v zimskem obdobju;
• priprava Planinskega večera na temo
Romunija – planinski tabor za odrasle
(Jani in Boris);
• februar − pomoč PD Velenje, sekciji
Topolšica, pri organizaciji pohoda in turne
smuke na Smrekovec − po Šilijevih vlakah,
tek na smučeh v Logarski dolini;
• marec − Pokljuka s tekaškimi in
turnimi smučmi po okoliških planinah,
tradicionalni zimski pohod na Lipanco;
• april − planinski izlet v sredogorje;
• kolesarjenje v spomin na našega člana in
vodnika PD Šoštanj Milana Pogorelčnika
–Šilija;
• september – planinski tabor Švicarske
Alpe;
• oktober – skupni planinski izlet in družabno
srečanje s Sekcijo Gaberke;
• november – Smrekovec, Komen, Travnik,
Raduha;
• december – Pokljuka, »ski opening« v
Dolomitih;
• tradicionalno
silvestrovanje
na
Smrekovcu.

Člani naše sekcije se bomo poskusili
udeležiti čim več akcij oz. planinskih izletov,
ki jih organizira naše planinsko društvo.

POHODNIŠKA
SEKCIJA DRUŠTVA
UPOKOJENCEV
ŠOŠTANJ

V

si pohodi, ki jih je sekcija izvedla v letu
2011, so uspeli. Vse se je izteklo srečno,
brez bolečin in nezgod. Vsak mesec smo
izvedli po en pohod.
Tudi v letu 2012 bomo tako kot vedno vsako
drugo sredo v mesecu organizirali po en
pohod v bližnje in malo bolj oddaljene kraje.
Zbirno mesto je na AP Šoštanj ob 8.00 ali po
dogovoru. Udeležba na izletih je na lastno
odgovornost.
Vse dodatne informacije so možne pri vodji
sekcije na telefonski številki 03 5881 647 ali na
številko mobilnega telefona 031 592 088 vsak
dan med 13. in 15.uro.
KDAJ?

KAM?

januar

Forhteneg

februar

Ležen−Škale−Lubela

marec

Fervega −Šentjungert

april

čez Koželj

maj

Dom na Jančah (z vlakom)

junij

Kresnice−GEOSS−Sava

julij

Vinska Gora−Temnjak −Vinska
Gora

avgust

Mostnar−Mozirska koča −
Mozirje

september

Velenje−Paški Kozjak−Gornji
Dolič

oktober

Topolšica−Lom−Topolšica

november

Ležen−Škalsko jezero−Šoštanj

december

V neznano

Vinko Pejovnik,
vodja sekcije

Jani Gorjanc,
vodja Sekcije TTP
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PLANINSKI VEČERI
P

laninsko društvo Šoštanj že tretje leto zapored organizira Planinske večere v
Kulturnem domu Šoštanj, ki predvidoma potekajo v zimskih mesecih od decembra
do marca. Namenjeni so ljubiteljem gora, da se v planinsko manj aktivnem delu leta
preko predavanj seznanijo z različno planinsko tematiko in spoznajo nova planinska
področja v bližnji okolici ali na drugem koncu sveta. Namenjeni so tudi vsem ostalim
ljubiteljem narave in lepih fotografij, saj je vstop prost. Vabljeni!
Izvedeni so bili/bodo naslednji Planinski večeri:
• 7. december 2011: Švicarske Alpe (predavatelj: Primož Zupančič)
• 25. januar 2012: Divji petelin in ruševec, Norveška (predavateljica: Janja Kotnik)
• 16. februar 2012: Planinski tabor odraslih 2011 − Romunija (predavatelja: Jani Gorjanc
in Boris Šalamon)
• 29. februar 2012: Nepal (predavatelj: Matej Planko)
• 14. marec 2012: Peru, Bolivija, Čile, turna smuka po Makedoniji (predavatelji: Andreja
in Vili Skok, Matjaž Krašovec)
Napoved posameznih Planinskih večerov je objavljena v Šoštanjskem napovedniku
prireditev (LIST, kabelska TV in portal Sostanj.info) ter na spletnih straneh PD Šoštanj:
www.pd-sostanj.si . Vodja Planinskih večerov je Vladka Lepko, ki poleg organizacije
skrbi tudi za dogovore z izvajalci posameznih večerov. Če menite, da imate zanimivo
predavanje, pokličite Vladko na GSM 031/871-375 in se dogovorite za termin.
Vladka Lepko

ČLANARINA PD ŠOŠTANJ V LETU 2012
VRSTE ČLANSTVA
Vrsta čl.

Obrazložitev

A+ član

najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi in višjimi
zavarovalnimi vsotami za reševanje v tujih gorstvih

65,00€

60,60€**

A član

najbolj aktivni člani z največ ugodnostmi

55,00€

50,60€**

B član

aktivni člani z večino ugodnosti

22,00€

17,60€

B1 član

osebe starejše od 65 let, z ugodnostmi B članov

15,00€

***

S+Š član

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

13,00€

10,40€

P+O član

predšolski in osnovnošolski otroci

5,00€****

4,00€

družinski popust* (starši in otroci do 26. leta)
članska izkaznica
etui PVC za člansko izkaznico
dnevnik Ringa raja in Mladi planinec (za P+o člana)

Znesek
članarine

Znesek članarine
z družinskim
popustom (-20%)

-20%
1,00€
0,50€
brezplačno

Op. Višina članarine in posebni pogoji so bili določeni na 3. seji Upravnega odbora PD Šoštanj dne
8.12.2011 (sklep 3/7).

www.pd-sostanj.si
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* družinski popust lahko izkoristijo družine z otroci do 26 let (pogoj je izpolnjen, če članarino plača vsaj
eden od staršev in otrok)
** za družinski popust se ne upošteva -10 % cene te vrste članarine ampak -10 % od članarine B, ker je
razlika v ceni pri članarinah zgolj razlika v ceni zavarovanja, ki se ga odvede na zavarovalnico in cene
planinskega vestnika, ki je vključen v članarino pri kat. A+ in A
***za B1 člane se ne upošteva družinskega popusta v višini 20 %
****za člane, ki se bodo vključili v PD in plačali članarino za leto 2012 preko planinske skupine v vrtcu ali
šoli po 1.9.2012, se prizna popust v višini 50 % in znaša članarina 2,50 €.

UGODNOSTI ČLANSTVA PZS 2012
Kategorije članstva 2010

A+

B1

S+Š

P+O

1.

zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski
dejavnosti

V

A

V

B

V

V

V

V

2.

zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti

V

V

V

V

V

V

3.

zavarovanje za stroške reševanja v gorah ves
svet

V

4.

zavarovanje za stroške reševanja v gorah
Evrope in Turčije

V

V

V

V

V

5.

dodatno zavarovanje za stroške vrnitve
poškodovanca

V

V

6.

zavarovanje odgovornosti

V

V

V

V

V

7.

popusti pri prenočevanju v pl. kočah PZS (50%)

V

V

V

V

V

V

V

8.

popusti pri prenočevanju v pl. kočah 14 planinskih organizacijah Evrope

V

V

V

V

V

V

V

9.

oprostitev plačila turistične takse v planinskih
kočah

V

V

V

V

V

V

V

10.

Planinski kažipot 2012

V

V

11.

Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali 2, Mladi planinec,
Mlada planinka

12.

naročnina na revijo Planinski vestnik

V

V

13.

popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS
(10%)

V

V

14.

popust pri naročnini na Planinski vestnik (10%)

15.

popust pri nabavi opreme in storitev po
seznamu pogodbenih partnerjev PZS

V

16.

popust pri obisku Slovenskega planinskega
muzeja (20%)

17.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

popust pri izletih v organizaciji matičnega PD

V

V

18.

Popust Zavarovalnice WS za zavarovanje stanovanjskih hiš in etažne lastnine in stanovanjske
opreme (10%)

V

19.

popust Zavarovalnice WS za nezgodno zavarovanje (TOP 400) (5 % na letno premijo)

20.

brezplačni vstop v Alpski vrt na Golteh
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OPP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
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ZAVAROVANJE ČLANOV PZS
Za naslednje triletno obdobje je bila na osnovi razpisa kot najugodnejša izbrana
zavarovalnica Wiener Städtische, podružnica v Ljubljani. Z njo je Planinska zveza sklenila
pogodbo za nezgodno zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini,
zavarovanje za stroške vrnitve v domovino in zavarovanje zasebne odgovornosti članov
PZS.
Osnovno zavarovalno jamstvo velja za opravljanje spodaj naštetih planinskih dejavnosti:
• pohodništvo do 6.000 metrov nadmorske višine;
• treking;
• gorništvo do 6.000 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po
težavnostni lestvici UIAA);
• alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali
na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah.
Zavarovalno jamstvo velja za tiste člane PZS, ki so včlanjeni v alpinistične odseke,
alpinistične klube in alpinistične sekcije posamičnih planinskih društev, oziroma tiste
člane, ki so v okviru teh odsekov, klubov in sekcij opravili najmanj izpit za alpinističnega
pripravnika. Poleg tega zavarovalno jamstvo velja za alpinistične tečajnike posamičnih
alpinističnih odsekov, klubov ali sekcij, če izvajajo dejavnost alpinizma v okviru
organiziranega šolanja za pridobitev naziva alpinistični pripravnik, skladno s pravili stroke.
Zavarovalno jamstvo pri dejavnosti športnega plezanja velja za člane PZS, ki so opravili
oz. opravljajo začetni tečaj športnega plezanja ter pri plezanju upoštevajo pravila
varovanja, določena v okviru PZS.
Člani morajo pri opravljanju alpinistične dejavnosti in športnem plezanju upoštevati
priporočila stroke, vremenske razmere in splošna opozorila.
Zavarovalno kritje ne velja za:
• alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja – solo plezanje (plezanje
posameznika brez varovanja),
• urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih),
• člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično
odpravo pripravi naknadno.
Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, organizirana v območju zunaj
evropskih gorstev, katere namen je, da prepleza novo smer ali ponovi že preplezano
smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje.
• turno kolesarstvo: turno kolesarstvo je posebna zvrst gorskega kolesarstva, ki nima
tekmovalnih ciljev in se izvaja v naravi. V turno kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega
kolesarjenja, kot so spust, downhill, freeride in druge adrenalinske dejavnosti s kolesi.
Zavarovalno jamstvo velja tako za organizirane ture pod vodstvom vodnikov PZS kakor
tudi za individualne ture članov, kadar se turno kolesarstvo izvaja skladno s priporočili
PZS turnim kolesarjem. Zavarovalno kritje je izključeno, kjer je z oznakami ali drugo
signalizacijo označeno, da se ne sme kolesariti. Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS
zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega mora biti razvidno: kraj nezgode, na kateri poti/
površini se je pripetila nezgoda, vzrok nezgode, ali je zavarovanec uporabljal zaščitno
opremo, ali je zavarovanec izvajal turno kolesarstvo v skladu s priporočili PZS ter vsa
druga dejstva, potrebna za ugotavljanje okoliščin nezgod. Obvezna je uporaba zaščitne
opreme (čelada itd.).
Izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo zaradi udeležbe na
tekmovanjih.
• turno smučanje v primeru, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oz.

www.pd-sostanj.si

35

številka 21, letnik XVIII
spust po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja).
Izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem
smučanju;
• krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;
• prostovoljno vodništvo;
• prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev.
Kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije.
Vse dejavnosti je treba izvajati razmeram in znanju udeležencev primerno. Upoštevati je
treba tudi priporočila stroke, trenutne razmere in splošna opozorila.
Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega mora biti
razviden opis dogodka in vsi podatki, potrebni za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. S
strani organov PZS ima zavarovalnica pravico zahtevati tudi preostala dokazila, potrebna
za ugotavljanje zavarovalnega jamstva.
Nezgodno zavarovanje članov
Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje

Člani A+

Člani A

Člani B, B1, S in Š

Člani P in O

Nezgodna smrt (EUR)

25.000

15.000

5.500

5.500

Invalidnost (EUR)

75.000

50.000

8.500

8.500

svet

svet

svet

svet

Območje kritja

Stroški reševanja v gorah
Poleg stroškov reševanja, ki nastanejo zaradi nezgode ali življenjske nevarnosti zavarovanca,
zavarovanje stroškov reševanja zajema tudi:
• stroške reševanja nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovanim, če pride do
nesreče na gorskem terenu, od koder nepoškodovani plezalec sam ne bi mogel varno
nadaljevati poti;
• stroške reševanja v primeru poškodbe tehnične opreme, če ta ne omogoča varnega
nadaljevanja ture ali alpinističnega vzpona.
• Zavarovanje stroškov reševanja za člane A in A+ dodatno zajema tudi:
• stroške reševanja v primeru omaganja, izčrpanosti in siceršnje stiske na gori, ki bi lahko
ogrozila življenje člana;
• stroške reševanja v primeru, ko se je član zaplezal ali izgubil in ne more varno nadaljevati
ture.
Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.000 metrov, pri alpinizmu in
športnem plezanju pa do višine 5.000 metrov.
Kritje za vse kategorije zajema samo povrnitev stroškov reševanja. Kritje ne vključuje 24-urne
asistence pri reševanju. Prav tako zavarovalno jamstvo ne velja za alpinistične odprave, ki
se lahko zavarujejo individualno.
Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje
Stroški reševanja
Območje kritja

Člani A+

Člani A

Člani B, B1, S in Š

15.000

10.000

3.000

Člani P in O
3.000

Celi svet, razen
Slovenija

Evropa in Turčija,
razen Slovenija

Evropa in Turčija,
razen Slovenija

Evropa in Turčija,
razen Slovenija

Zavarovanje stroškov reševanja za člane A+ velja za ves svet. Člani A+ imajo s plačilom
članarine avtomatsko tudi sklenjeno zavarovanje za stroške reševanja pri zavarovalnici
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Planinski popotnik
Generali pod nekoliko izboljšanimi pogoji, kot so bili v preteklem zavarovalnem obdobju.
Zavarovanje stroškov reševanja za člane A, B, B1, S+Š in P+O velja v tujih gorah Evrope in
Turčije. Ne velja za domače gore (Slovenija), ker je pri nas reševanje brezplačno, razen v
primerih hude malomarnosti, kar pa izključuje vsako zavarovanje.
Dodatno zavarovanje za stroške vrnitve za vse člane A in A+
Poleg stroškov reševanja v gorah se krijejo tudi stroški za vrnitev poškodovane osebe v
domovino, vendar samo za člane A in A+.
Stroški vrnitve so stroški prevoza ponesrečenca, ki so pogojeni z nastankom nezgode, krite
v nezgodnem zavarovanju članov. Prevoz mora priporočiti zdravnik, če se je zavarovanec
ponesrečil zunaj svojega kraja bivanja (zunaj Slovenije) in ga je treba prepeljati s kraja
nezgode oz. bolnišnice, kamor je bil pripeljan po nezgodi, do njegovega kraja bivanja oz.
njegovemu kraju bivanja najbližje bolnišnice. Pri nezgodi s smrtnim primerom se povrnejo
tudi stroški prevoza pokojnika do njegovega zadnjega kraja bivanja v Sloveniji.
Članstvo

Zavarovalna vsota (EUR)

A

1.000,00 (razen Slovenija)

A+

2.000,00 (razen Slovenija)

Zavarovanje zasebne odgovornosti članov
Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje
Stroški reševanja
Območje kritja

Člani A+

Člani A

Člani P in O, B, B1, S in Š

150.000

120.000

50.000

svet

svet

Evropa in Turčija

Opombe
Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja naslednje leto, velja neprekinjeno
zavarovalno jamstvo. Če člani poravnajo članarino po 1. februarju, začne zavarovanje
teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.
Zavarovalno jamstvo za člane A in A+ je podano ob 00:00 naslednjega dne, ko je plačana
članarina in ko je o plačilu članarine obveščena PZS (seznam članov je osnova za
zavarovalno jamstvo).
KRATKA NAVODILA ZAVAROVANCEM GLEDE POSTOPKA UVELJAVLJANJA ZAVAROVANJA,
KI IZHAJA IZ ČLANSTVA V PZS
PRIJAVA NEZGODE
Postopek prijave škodnega primera iz naslova nezgodnega zavarovanja.
V primeru nezgode:
• V primeru nezgode pokličite 112 in upoštevajte navodila operaterja in gorske reševalne
službe.
• Poiščite zdravniško pomoč in se med zdravljenjem držite navodil zdravnika.
• Po končanem zdravljenju prijavite nezgodo prek spletnega obrazca na www.pzs.si ali
z izpolnitvijo obrazca Prijava nezgode, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je
tudi v Obvestilih PZS. Priložite kopije vse zdravniške dokumentacije o poteku in trajanju
zdravljenja, skupaj z izvidi o morebitnih posledicah, ter podatke o predhodnih boleznih
ali drugih telesnih pomanjkljivostih.
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• Obrazec se pošlje na PZS (po pošti ali e-pošti). PZS prijavo evidentira in posreduje v
nadaljnji postopek.
• Če se uveljavlja tudi zavarovanje za stroške reševanja v tujih gorah, je treba ob prijavi
predložiti tudi potrdilo o plačilu stroškov reševanja.
V primeru smrti:
• Upravičenec izpolni obrazec Prijava smrti, ki je prav tako na voljo na spletni strani PZS in
objavljen v Obvestilih PZS; prijavi priložite tudi zahtevano dokumentacijo in jo pošljite na
PZS (po pošti ali e-pošti).
UVELJAVLJANJE STROŠKOV REŠEVANJA V TUJIH GORAH
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja za reševanje v gorah.
• Če je potrebno reševanje v tujih gorah, mora zavarovanec poravnati račun za
reševanje. Znesek bo v primeru potrjenega zavarovalnega jamstva naknadno povrnila
zavarovalnica.
• Zavarovanje uveljavljate s spletnim obrazcem na www.pzs.si ali obrazcem Prijava
nezgode, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS in ga
posredujete na naslov PZS. Priložite kopijo računa za stroške reševanja in potrdilo o plačilu.
PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA IZ ODGOVORNOSTI
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja odškodninske odgovornosti.
• Če je zavarovanec v okviru dejavnosti povzročil škodo tretji osebi, izpolni obrazec
Prijava škodnega primera zavarovanca odgovornosti.
• Na voljo je spletni obrazec ali obrazec, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi
v Obvestilih PZS in ga pošljete na naslov PZS.
OPOZORILO:
Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede
prijave škodnih primerov najprej kontaktirajo PZS ali GrECo JLT, d. o. o., in ne neposredno
zavarovalnice.

KOMERCIALNI POPUSTI ZA ČLANE
Osebe (planinci), ki se pri nakupu izkažejo z izkaznico PZS, veljavno za tekoče leto, so
deležni naslednjih ugodnosti:
Izdelovalec /
trgovina

Popusti za
individualne
člane

Alpina Žiri

10%

Annapurna
Way

10% za
gotovino in
5% za kreditne
kartice

Gornik Mojca
Mohorič s.p.

Iglu Sport
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10%

Popusti za člane pri
nakupu prek PD

20 % za posamične
nakupe in 25 % pri
nakupu več kot 20
parov obutve

Popusti za vodnike
PZS, člane GRS,
markaciste, vrh.
alpiniste, mentorje

Komentar

Velja v vseh Alpininih
prodajalnah v Sloveniji

30%

15%
15 % oz. dogovor
pri večjih naročilih

10% za gotovino in 5% za
negotovino

15% individualno
20% pri skupini
10% in dodatni 10%
popust kot dobropis
ob koncu leta

...skupaj od leta 1904

Planinski popotnik
Promontana
Kranj

10%

10 % pri nakupu
nad 830,00 €

20%

Tomas Šport 2

15%

20 % pri nakupu
nad 630,00 €

25%

Univet d.o.o.

10%

Libra Šport
d.o.o.

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

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

Intersport

10 % za
opremo,
oblačila ali
obutev za
pohodništvo
ter gorska
kolesa
15 % za
opremo,
oblačila
ali obutev
McKINLEY

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

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

25 % za enkratni
nakup v vrednosti
najmanj 1000 €

30 % za nakup prek
PZS
v tekočem letu

Simpro d.o.o.

20 % pri nakupu
nad 1000,00 €

Popusti ne veljajo za
izdelke v akciji in za
ProMo cene
Pri nakupu treking
in planinske obutve.
Popusti ne veljajo za
artikle z znižanoceno in
v akcijski ponudbi

15%

30%

prodajalna Tadeje
Brankovič

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

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

KC Bauer d.o.o.

popust za kolesa znamk KTM, Focus, Merida, Wheeler, Fuji, Authot, Kettler, Aurora,
Cinzia, Haro in Jamis

Geoset d.o.o.

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

On line d.o.o.

15 % popusta pri nakupu izdelkov znamke On-Line

Žolna šport

10 % popusta pri nakupu izdelkov znamke ŽOLNA ŠPORT

Thermana, d. d.
Terme Laško

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

Alpski vrt na
Golteh

brezplačen vstop za vse člane PZS, www.golte.si/cms/si/index.php/poletje/alpskivrt

Več o članarini si člani lahko preberejo na spletni strani Planinske zveze Slovenije (www.pzs.si).
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