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Članstvo v zadnjih letih  

 
 

A.) Planinsko društvo HRASTNIK - ČLANI PZS                 v letu 2016 139 

B.) Planinsko društvo HRASTNIK - PODPORNI ČLANI     v letu 2016 30 

 SKUPAJ ČLANOV v letu  2016 169 
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ORGANI  PD Hrastnik za obdobje 2013 do 2016  
 

UPRAVNI ODBOR:  • Vojko ZUPANČIČ         - predsednik 
• Marjan PERGAR           - podpredsednik 
• Frida DAMJANOVIČ      - tajnica 
• Irena ZDOVC               - blagajničarka 
• Ivan KMET                  - gospodar 
• Stane BABIČ              - odsek za pota 
• Dolfi PODPEČAN          - praporščak 
• Jelka FEGUŠ               - delo z mladimi planinci 
• Stane LIPOGLAVŠEK     - delo z mladimi planinci 
• Zoran KLEMEN           - kronist 
• Ivan KOVAČ                 - član 
• Jože KAŠE                 - član 

 
NADZORNI ODBOR:  • Albin ŠEŠKO     - predsednik  /  Slavi OJSTERŠEK - namestnica 
                                              • Milan KOZOLE  - član             /  Ljubo ZALEZINA    - namestnik 
                                               • Ivan VUČETIČ   - član              
 
ČASTNO RAZSODIŠČE: • Antonija ZUPANČIČ  - predsednica 
                                               • Branko ZUPANČIČ    - član 
                                               • Anton VERAČ            - član 

Planinsko rudarski dom na Kalu   (946 m)  

Hitri dostop do strani: http://www.planinske-koce.si/planinski_rudarski_dom _na_kalu  

Odprtost JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 Gorski predel      Posavsko hribovje  
 
  Društvo               Planinsko društvo Hrastnik  
 
  Najemnik            RESMAN Slavi  s.p.  
 
  Telefon              +386 3 56 41 832 
 
  Naslov               Kal 11, 1431 Dol pri Hrastniku  
 
  Zemlj. širina       46,17340324 
  Zemlj. dolžina    15,10790752 
 
 Delovni čas        OS, razen ob ponedeljkih  
 
 Kategorija           Koča  III. kategorije  
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SPLETNA STRAN PD Hrastnik 

Dne 25. marca 2016 je uradno zaživela spletna stran Planinskega društva Hrastnik. Na njej je 
prikazana predstavitev društva z vsemi potrebnimi podatki društva (kontakti, organi društva, 
zgodovina, odseki, uradne ure, …..). Na njej redno objavljamo vse pomembnejše aktivnosti, ki se 
dogajajo v društvu vključno z vabili na izlete, kot tudi poročili s slikami o opravljenih izletih, ter 
ostalih akcijah društva. Vljudno vabljeni k ogledu naše spletne strani. 

http://www.pdhrastnik.si/ 
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PLANINSKO  DRUŠTVO HRASTNIK 

 
Vrste članstva in cenik članarine za leto 2017  

KATEGORIJE članstva  članarina 2017  (EUR)  

A polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z 
največjim obsegom ugodnosti 55,00 

  A /  družinski popust 50,00 

B polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z 
osnovnim obsegom ugodnosti 25,00 

  B /  družinski popust 20,00 

B1 
polnoletna oseba starejša od 65 let z osnovnim obsegom 
ugodnosti,                                                                                         
v letu 2017 vključno oseba letnik rojstva 1952 ali manj 

18,50 

S+Š 
srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 
v letu 2017 vključno oseba letnik rojstva 1991 ali več 

16,00 

S+Š /  družinski popust  12,80 

P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik 7,00 

P+O /  družinski popust  5,60 

OPP oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti 7,00 

OPP / družinski popust 5,60 

PČ/ podporni član  5,00 

 
Družinski popust: 
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse 
družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. 
leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta 
poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali 
oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki. 

Izkaznice: 
Leta 2013 je PZS pričela izdajati nove planinske izkaznice. Stroške izdaje novih izkaznic je v 
letih 2013 do 2015 krila PZS, od leta 2016 naprej pa stroške izdaje novih izkaznic krije vsak 
posameznik ko plača članarino na društvu. Cena izkaznice znaša 2 Eur. 

Trajanje članstva: 
Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto. Za neprekinjeno zavarovanje 
morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta. 
           UO PD Hrastnik 
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Več o vrstah zavarovanj, popustih in ostalih ugodnostih si lahko preberete na spletnih 
straneh www.pzs.si pod rubriko Članstvo. 

 

 

NOVO: Vsak član PZS, ki bo plačal članarino za tekoče leto bo lahko na spletni strani 
PZS preveril ali že ima urejeno članstvo, s tem pa tudi zavarovanje. V primeru, da je plačal 
članarino za tekoče leto, ne bo pa zaveden v informacijskem sistemu Naveza, si bo lahko sam 
aktiviral zavarovanje z kodo, ki bo na članski znamkici.  
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Planinsko društvo Hrastnik 
Log 3 
1430 Hrastnik  

 

 

 
Hrastnik 25.03.2017 

 
Zadeva:  LETNO POROČILO PLANINSKEGA DRUŠTVA HRASTNIK za leto 2016 
 
A.) POSLOVNO POROČILO 
 
1.) Splošno o društvu 

Planinsko društvo Hrastnik je bilo ustanovljeno leta 1948 z nalogo, da organizira ljubitelje 
planin za obiskovanje bližnjih in daljnih gora in da skrbi za urejanje in obeleževanje 
planinskih poti na področju Hrastnika. Sedež društva je v Hrastniku. 

Društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti v Hrastniku, matična št. 5145244000. 
V letu 2013 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju 
športa (odločba št. 6717-95/2013/4 (081-07) z dne 02.12.2013 Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport). 

Pridobljeni status prinaša naslednje ugodnosti:  

- možnost pridobitve dela sredstev iz naslova donacij iz odmerjene dohodnine davčnih 
zavezancev (0,5 %), ki jih lahko namenijo društvom, ki so na seznamu upravičencev 
do donacij, 

- možnost pridobitve sredstev iz državnega proračuna pri javnih razpisih, 

- društva s statusom, ki deluje v javnem interesu so opravičena do plačila upravnih 
taks. 

Društva s statusom morajo pristojnemu ministrstvu vsako leto predložiti poročilo o delu 
društva za preteklo leto in program dela za prihodnje leto, ter sporočati morebitne 
spremembe osnovnih podatkov društva. 

V letu ustanovitve društva – l. 1948 je bila na Kalu tudi postavljena nova planinska koča ki je 
bila v kasnejših letih dvakrat povečana oziroma preurejena. Društvo je skrbnik planinskih poti 
na Kal in Kum iz Hrastnika, ki so tudi vnešene v kataster planinskih poti pri PZS. Vsa ta leta 
skrbimo za razvoj in popularizacijo planinstva v Hrastniku, predvsem med mladimi v Osnovni 
šoli narodnega heroja Rajka. 

Dejavnost društva je usmerjena na naslednje prednostne naloge: izvajanje najrazličnejših 
planinskih, gorniških, alpinističnih in plezalnih akcij za različne ciljne in starostne skupine; 
skrb za preventivne in ozaveščevalne programe varnosti v gorah; izvajanje trajnostnega 
planinskega turizma in skrb za planinske objekte, naprave, poti in oznake; usposabljanje za 
delo v planinski organizaciji in za varnejše obiskovanje gora; skrb za varovanje gorske narave. 

Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo, ter upravni odbor, ki šteje 13 
članov, odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor upravlja društvo med dvema 
občnima zboroma in izvršuje sklepe, sprejete na občnem zboru. Občni zbor je najvišji organ 
društva in sprejema in potrjuje pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna 
poročila, programe in delovne načrte društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora, 
nadzornega odbora, častnega razsodišča in druga telesa, ter sprejema druge sklepe, 
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pomembne za delo in razvoj društva. Društvo ima poleg upravnega odbora tudi nadzorni 
odbor, častno razsodišče in komisijo za priznanja. 

Člani društva se sestanemo vsako leto na rednem občnem zboru, ki je po dogovoru zadnjo 
soboto v mesecu marcu, letos je bil 25. marca. Na občnem zboru pregledamo opravljeno 
delo društva za preteklo leto in sprejmemo vsebinski in finančni program dela za tekoče leto. 

V letu 2016 je bilo v društvo včlanjenih 139 rednih in 30 podpornih članov, torej skupaj 169 
članov. V primerjavi z letom 2015 se je članstvo društva povečalo  za 2 člana (članov PZS je 7 
več in podpornih članov 5 manj). 

2.) Poročilo o opravljenem delu v letu 2016 

Kakor je že bilo omenjeno je osnova dela društva Program društva, ki smo ga v preteklem 
letu v pretežni meri tudi uresničili.   

Izletniška dejavnost 

V letu 2016 smo se udeležili 51 planinskih izletov in akcij organiziranih z naše strani, s strani 
drugih PD, PZS ali drugih organizacij, oziroma društev. Zaradi skromnih finančnih sredstev 
društva vse stroške izletov nosijo udeleženci sami, izjema so le srečanje slovenskih in 
zasavskih planincev, ter društveni izlet, ko stroške avtobusnega prevoza krije društvo. 
Samoudeležba - donacija na teh izletih je za člane društva simbolična.  

Društveni izlet smo tokrat organizirali v oktobru in sicer po Notranjski. Izleta se je udeležilo 
24 članov. Dan slovenskih planincev je bil na Golteh. Udeležilo se ga je 22 naših članov. Kot 
vsako leto smo tudi tokrat organizirali naše tradicionalne akcije (Ojsterškov pohod na Kal, 
Kostanjev piknik na Kalu in v domu starejših občanov v Hrastniku). Po uspešno izvedenem 
Ojsterškovem pohodu smo izkoristili lepo vreme in v popoldanskem času izvedli še delovno 
akcijo z čiščenjem in urejanjem okolice koče in planine, ter pobiranjem smeti po planinskih 
poteh ki vodijo na Kal. Zaradi slabega vremena je bilo odpovedano kar 6 izletov. Odpovedan 
je bil tudi izlet v Nacionalni park Sutjeska, katerega pa smo nadomestili z tridnevnim 
potepanjem po okolici Bovca. V decembru smo ponovno izvedli zaključni izlet. Tokrat smo se 
v prijetni družbi poveselili na Zelenici in se drugi dan povzpeli skozi Suho ruševje na 
dvatisočak Palec. Izpeljali smo tudi malo drugačen izlet, za spremembo smo se namesto v 
višave podali še malo  pod zemljo – ogledali smo si rudnik RTH. 

Februarja smo se v MC Hrastnik udeležili predavanja Borisa Strmška o Patagoniji, v oktobru 
pa že druge predstavitve Lojzovega pohodov 'Kum – Triglav', ki ga vsako leto organizirajo in 
izvedejo veterani OZVVS Zasavja. 

V juniju je potekal vsakoletni 'Poletni festival hrastniške knjižnice'. Tokrat je bila rdeča nit 
festivala planinstvo. V okviru tega festivala sta se številčnemu občinstvu v knjižnici in na 
tržnici v Hrastniku predstavila PD Dol pri Hrastniku in PD Hrastnik. Zadnji dan pa je bilo, prav 
tako v knjižnici, predavanje Boruta Peršolje o Veliki planini. 

Gospodarska dejavnost 

Največji zalogaj vsako leto je vsekakor skrb za dom na Kalu, ki zahteva redno vzdrževanje in 
včasih tudi večje investicije. V letu 2014 je upravljanje doma prevzela najemnica Resman 
Slavi, ki zagotavlja da dom nudi obiskovalcem hrano, pijačo in počitek skozi vse leto. Za 
vzdrževanje doma skrbimo člani društva s svojim prostovoljnim delom. V letu 2016 smo z 
RTH podpisali kupoprodajno pogodbo o odkupu deleža rudnika v višini 5/24. Po plačilu vseh 
obrokov celotne kupnine in vpisu v zemljiško knjigo bo postalo PD Hrastnik lastnik doma do 
celote.  
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Najemnica redno plačuje najemnino za dom na Kalu in sicer od julija 2016 v celoti v korist 
edinega najemodajalca PD Hrastnik, ker je ob podpisu kupoprodajne pogodbe RTH odstopil 
od najemne pogodbe. S tem je društvo prevzelo tudi skrb za dom v celoti, kot tudi obveznost 
opravljanja vseh zakonsko obveznih  pregledov in meritev.  

Podrobnejše aktivnosti in opravljena dela pri vzdrževanju doma so prikazane v letnem 
poročilu gospodarskega odseka v nadaljevanju tega poročila. 

Dejavnost odseka za poti 

Tudi na področju odseka za planinske poti smo bili v letu 2016 precej aktivni. Poleg rednih 
pregledov in vzdrževanja poti smo zopet imeli nekaj dela z podrtim drevjem. Trudimo se da 
so vse poti, katerih skrbnik je naše društvo, vzdrževane za normalno, predvsem pa varno 
gibanje, oziroma hojo po njih.  

Markacisti vsako leto na PZS podajo potrebna poročila o opravljenem deluN na osnovi 
katerih imajo potrjeno registracijo. Obdobno pa morajo opravljati tudi redna 
izpopolnjevanja. 

V marcu so se naši markacisti udeležili zbora  markacistov na Mrzlici. 

Podrobnejše aktivnosti in opravljena dela so prikazana v letnem poročilu odseka za planinske 
poti v nadaljevanju tega poročila. 

Dejavnost krožka mladih planincev 

V letu 2016 je bilo v krožek Mladi planinci vključeno 25 učencev. Izvedli so pet izletov, katerih 
se je v povprečju udeležilo cca. 22 učencev. Poleg učencev in spremljevalcev se večino izletov 
udeležijo tudi nekateri starši predvsem mlajših otrok. Izvedli so nočni pohod v Gore, izlet na 
Lisco, udeležili so se kostanjevega piknika na Kalu, Sovretovega pohoda in srečanja mladih 
planincev na Šmohorju. 

Izleti kateri so bili organizirani in izvedeni v krožku Mladi planinci so podrobneje opisani v 
poročilu o delovanju krožka Mladi planinci v nadaljevanju tega poročila. 

Ostale aktivnosti 

Redno vsako leto izdamo glasilo Naša pota, lani že 31 leto.  V glasilu opišemo delo društva v 
preteklem letu, predstavimo program za tekoče leto, objavimo poročila posameznih 
odsekov, objavimo aktualne zadeve in informacije za člane društva, ter članke z izletov. 

Planinsko društvo razpolaga s skromnimi finančnimi sredstvi in se težko prebijemo skozi 
finančne probleme. Sredstva iz proračuna so praviloma vsako leto manjša, članstvo na nivoju 
celotne Slovenije praviloma upada skoraj v vseh društvih, sponzorjev in donatorjev, ki bi 
pomagali društvom praktično ni, razen redkih izjem.  

V letu 2016 smo se prijavili na razpis PZS in Pivovarne Laško 'Planinska koča zlatorogove 
transferzale ponosa', kjer pa žal tudi tokrat nismo bili uspešni.  

Sodelovanje z ostalimi planinskimi društvi, kot tudi z sorodnimi društvi v Hrastniku pa je zelo 
dobro. Večkrat se skupaj udeležimo posameznih izletov ali akcij z organizacijo skupnega 
prevoza.  

V letu 2014 smo v PD Hrastnik pričeli z vodenjem članstva preko informacijskega sistema 
'NAVEZA'  vodenega pri PZS. Sistem prinaša nekatere prednosti, predvsem pa je pomembno 
da prične zavarovalno jamstvo veljati ob 00.00 uri naslednjega dne, ko se podatki o članu 
vnesejo v sistem. 

V letu 2016 smo imeli 12 (dvanajst) rednih sej Upravnega odbora društva, praviloma vsako 
prvo sredo v mesecu. Izrednih sej UO v letu 2016 ni bilo. Prav tako ni bilo potrebe za seje ČR 
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(častnega razsodišča). NO (nadzorni odbor) društva se je sestal enkrat, in sicer pred občnim 
zborom, ter pregledal finančno poslovanje društva. 

Redno smo se tudi udeleževali sej MDO Zasavja, kot tudi zborov gospodarjev in markacistov. 
Markacisti in vodniki društva se redno udeležujejo izpopolnjevanj, katera so poleg letnih 
poročil pogoj za podaljševanje registracije. Prav tako se praporščak društva redno udeležuje 
tradicionalnih svečanosti oziroma dogodkov, kot tudi ostalih pozivov o udeležbi na katera je 
vabljen. 

V letu 2016 smo se udeležili posveta o davčnih blagajnah v Ljubljani (organizirala PZS), ter 
seminarja o uvedbi davčnih blagajn v Hrastniku (organizirala DURS Hrastnik). 

Dne 30. januarja 2016 je bila svečana podelitev certifikatov DPPK (družinam prijazna 
planinska koča), katerega smo za Planinsko rudarski dom na Kalu prejeli tudi mi. Ta certifikat 
je eden izmed pogojev za sodelovanje v akciji 'Naj planinska koča'. V letu 2016 je v tej akciji 
sodelovalo 66 planinskih koč. Prišli smo v ožji izbor desetih koč in na koncu akcije smo zasedli 
odlično tretje mesto. 

Dne 25. marca 2016, dan pred občnim zborom, je uradno zaživela spletna stran PD Hrastnik. 

V marcu 2016 je bila v društveni pisarni vzpostavljena internetna povezava. 

Vključili smo se v dLib (digitalna knjižnica) pri NUK Ljubljana (narodna univerzitetna 
knjižnica). V letu 2016 je bila tako  objavljena ena številka društvenega glasila 'Naša pota'. V 
naslednjih letih se nadejamo objave vseh številk. V ta namen smo že kompletirali in arhivirali 
vse številke glasila. 

V lanskem letu je naš član Jelen Jože slavil častitljiv življenski jubilej – 100. let. Obiskala sva ga 
predstavnika društva, skromno obdarila in malo smo pokramljali v družbi njegovih najbližjih. 

 
B.) POJASNILA K IZKAZOM 

1.) Splošno  

Finančno in materialno poslovanje društva v skladu z 50. členom Pravil društva in v skladu z 
računovodskim standardom za društva vodi izbrani računovodski servis. 

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in v skladu s SRS 33 – 
računovodske rešitve v društvih. Pridobitna dejavnost društva predstavlja predvsem 
prihodek najemnine za Planinsko rudarski dom na Kalu, odhodki se ne vodijo ločeno po 
pridobitni in nepridobitni dejavnosti, zato se izračuna sorazmerni delež glede na pridobitno 
dejavnost. 

2.) Finančno poročilo 

Poslovanje društva  v letu 2016 je bilo odvisno od finančnih sredstev pridobljenih iz razpisa 
'Sofinanciranje športnih programov v občini Hrastnik za leto 2016', prihodkov iz članarine, 
prostovoljnih prispevkov članov, donacij iz dohodnine, ter prihodkov iz naslova pridobitne 
dejavnosti (najemnina za dom na Kalu). 

Podrobnejše finančno poslovanje društva je prikazano v Izkazu poslovnega izida PD Hrastnik 
za obdobje od 01.01. do 31.12.2016, ki ga je pripravil izbrani računovodski servis. 

Dne 22.03.2017 se je v pisarni društva sestal Nadzorni odbor društva, ter pregledal poslovne 
knjige. Poročilo NO o ugotovitvah pregleda finančnega poslovanja je priloga tega letnega 
poročila.  



LETO 32  /  ŠTEVILKA 51  NAŠA  POTA / marec 2017 

 

Povzetek iz izkaza poslovnega izida PD Hrastnik za obdobje 01.01. do 31.12.2016. 

PRIHODKI  v Eur 

1.   Članarina 3099,20 

2.   Prihodki najemnine za dom na Kalu 5374,98 

3.   Drugi prihodki 0,00 

4.   Prihodki donacij športne zveze 100,00 

5.   Prihodki donacij iz dohodnine 175,91 

6.   Prihodki iz občinskega proračuna (sofinanciranje športnih programov) 1326,00 

7.   Obresti pozitivnega stanja 0,08 

PRIHODKI v Eur                                                                       skupaj: 10076,17 

 
 

ODHODKI  v Eur 

1.   Vzdrževanje doma na Kalu, zavarovanje 1539,98 

2.   Društvena pisarna (najemnina, ogrevanje, elektrika, …..) 955,15 

3.   Stroški pisarniškega materiala, literature, dnevnikov, koledarjev 557,71 

4.   Stroški delovnih akcij, tradicionalnih prireditev 335,62 

5.   Stroški glasila 'Naša pota' in spletne strani 250,93 

6.   Stroški bančne provizije 81,25 

7.   Knjigovodske storitve 705,13 

8.   Stroški izpopolnjevanja, izobraževanja 130,00 

9.   Avtobusni prevozi 1090,18 

10. Povračilo stroškov za prevoz 0,00 

11. Nagrade 0,00 

12. Stroški vstopnin, ogledov 0,00 

13. Članarina PZS 1637,19 

14. Dotacije drugim 30,00 

15. Stavbno zemljišče 171,88 

16. Odpisi vrednosti - amortizacija 2460,98 

17. Druge storitve, stroški 45,26 

ODHODKI v Eur                                                                                                          skupaj: 9991,26 

 
 

PRIHODKI v Eur                                                                                                          skupaj: 10076,17 

 
ODHODKI v Eur                                                                                                           skupaj: 9991,26 

 
PRESEŽEK PRIHODKOV v Eur                                                                                   skupaj:         + 84,91 

 
To letno poročilo je bilo v skladu z 28. in 43. členom Pravil društva sprejeto na rednem 
občnem zboru članov društva dne 25. marca 2017 v Planinsko rudarskem domu na Kalu. 

             Predsednik  PD Hrastnik: 
         Vojko ZUPANČIČ 

 

 
 
 
                
 
 

 



LETO 32  /  ŠTEVILKA 51  NAŠA  POTA / marec 2017 

 

PD HRASTNIK  -  POROČILO IZLETOV IN AKCIJ  za leto 2016 
 

Datum Kraj       št.udeležencev 

03.01 Novoletni pohod na Kum 8 
24.01 Strelovec 8 
14.02 Pohod na Zasavsko Sveto goro 4 
23.02 Predavanje Patagonija - Boris Strmšek 10 
26.02 Nočni pohod v Gore – učenci OŠNHR Hrastnik 31 
12.03 Ogled rudnika RTH 7 
20.03 Jožefov pohod ob reki Lahinji 16 
26.03 Občni zbor PD Hrastnik na Kalu 55 
02.04 Deska, Veža – turna smuka 4 
09.04 9. Ojsterškov pohod na Kal 40 
09.04 Čistilna akcija na Kalu 10 
14÷15.04 Hochalmspitze 3360m  (Avstrija) – turna smuka 3 
16.04 Sljeme nad Zagrebom (Hrvaška) 16 
23.04 9. Šarhov pohod na Pohorje 25 
01.05 Prvomajsko srečanje na Kalu cca. 200 
07.05 Pot ob žici okoli Ljubljane 3 
20÷21.05 Izpopolnjevanje vodnikov na Reški planini 2 
21.05 Srečanje mladih planincev na Šmohorju 27 
22.05 Po robu – Od Cola do Ajdovščine 16 
25.05 Srečanje starejših planincev na Zasavski gori 4 
15÷17.06 Poletni festival knjižnice Antona Sovreta  
15.06 Predstavitev PD Dol pri Hrastniku in PD Hrastnik v knjižnici 60 
16.06 Predstavitev društev na tržnici   
17.06 Predavanje Borut  Peršolja v knjižnici – Velika planina     30 
18.06 Dan slovenskih planinskih doživetij - Golte 22 
24÷26.06 Bovec 9 
01÷02.07 Meddruštveni izlet na Prehodavce 5 
02÷09.07 7. Lojzov pohod Kum – Triglav,  veterani OZVVS Zasavja 2 
09.07 Martuljški slapovi 20 
21÷23.07 Kamniške Alpe 7 
23.07 Pohod na Igrše 15 
31.07 Pohod na Čemšeniško planino 15 
06.08 Popoldne ob citrah  na Kopitniku 5 
07÷09.08 Zugspitze 2962 m (Nemčija) 2 
20.08 Po poti spominov NOB Hrastnik 15 
20.08 Prisojnik 9 
25÷26.08 Jalovec 7 
28.08 Kumska nedelja 8 
03÷04.09 Triglav – Steklarna Hrastnik 13 
10.09 Češka koča - Ledine 8 
17.09 Srečanje Zasavčanov, Savinjčanov in Laščanov na Mrzlici 8 
18.09 Srečanje Zasavskih planincev na Čemšeniški planini 7 
24.09 Košuta 9 
01.10 Sovretov pohod 25 
13.10 Predstavitev 7. pohoda Kum – Triglav – člani OZVVS Zasavja – knjižnica 30 
14.10 Peka kostanja pri domu starejših občanov Hrastnik 8 
15.10 Kostanjev piknik na Kalu cca. 60 
22.10 Društveni izlet po Notranjski 24 
12.11 Levstikov pohod od Litije do Čateža 5 
03.12 Svečana podelitev priznanj PZS v Lendavi 2 
03÷04.12 Zaključni izlet – Zelenica 16 
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Planinsko društvo Hrastnik 
Log 3 
1430 Hrastnik  

 

 

 
Hrastnik 18.02.2017 

 
 

LETNO POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA  za leto 2016 
 
 
V letu 2016 je UO PD Hrastnik sklenil kupoprodajno pogodbo z RTH d.o.o. za odkup 
rudniškega deleža v višini 5/24 za Planinsko rudarski dom na Kalu. PD Hrastnik bo tako v letih 
2016, 2017 in 2018 odplačal njihov solastniški delež v 28-ih enakih mesečnih obrokih v 
skupni vrednosti 6.220,00 Eur. Ob sklenitvi pogodbe so nastali še stroški  v vrednosti cca. 
181,00 Eur, ki so bili breme PD Hrastnik (notarska overitev podpisa, davek na promet z 
nepremičninami, upravna taksa). Takoj po podpisu kupoprodajne pogodbe je RTH poslal 
izjavo da odstopa od najemne pogodbe za dom na Kalu. S to izjavo je PD Hrastnik upravičen 
do najemnine v celoti. Na osnovi te izjave je bila 1.7.2016 podpisana nova najemna pogodba 
za Planinsko rudarski dom na Kalu med najemodajalcem PD Hrastnik in najemojemalcem 
Resman Slavi. 

Pred odkupom solastniškega deleža je do sedaj zakonske obvezne storitve oziroma preglede 
izvajal RTH  s svojimi pooblaščenimi delavci (pregledi gasilnih aparatov, meritve in pregledi 
kurilnih naprav za ogrevanje, meritve strelovodov, meritve električne napeljave, pregledi 
varnostne razsvetljave). Določeni pregledi so bili v letu 2016 s strani pooblaščenih zunanjih 
izvajalcev že opravljeni, ostali pa bodo v naslednjih letih v letnih ciklusih kakor pač zahtevajo 
predpisi. Ti pregledi so sedaj breme PD Hrastnik. 

V letu 2016 so bila na Planinsko rudarskem domu na Kalu opravljena naslednja dela: 

� zamenjava oken v kuhinji in splalnici najemnika, ter popravilo špalet 
� zamenjava kuhinjske nape v kuhinji, 
� zamenjava in priključitev novega električnega štedilnika v kuhinji, 
� nakup in montaža novega ventilatorja za kuhinjsko napo, 
� popravilo odpadle stenske keramike v predprostoru kuhinje, 
� nabava in montaža detektorja CO, 
� čistilna akcija okolice doma, 
� popravilo igral pred kočo, 
� postavitev in spravilo vojaških šotorov za prireditev AMD Hrastnik. 
 
Člani društva smo za zgoraj navedena dela pripomogli s prostovoljnim delom. Za ta dela smo 
opravili cca. 191 prostovoljnih ur. 

 
 
 

GOSPODARSKI ODSEK: 
         Ivan KMET 
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Hrastnik 16.03.2017 

 

LETNO POROČILO ODSEKA ZA PLANINSKE POTI  za leto 2016 

 

Planinske poti iz katastra poti pri PZS katerih skrbnik je PD Hrastnik. 

• HRASTNIK - MATCA - KUM 

• HRASTNIK - RAVNE - KAL 

• HRASTNIK - KLOBUK - KAL 

• HRASTNIK - BLATE - KAL 

• KAL - MRZLICA (do kužnega znamenja) 

• KAL - IGRIŠE  

• MARNO - KRIŠTANDOL - KAL 

Tudi v letu 2016 smo markacisti našega planinskega društva redno pregledovali in vzdrževali 
vse naše poti, izdelovali erozijske zaščite, po potrebi obrezovali vejevje, čistili kanale, dodali 
nekaj novih markacij, ter obnovili stare. 

Na relaciji Hrastnik – Blate smo naredili erozijske zaščite z izdelavo stopnic v dolžini 200 m in 
dodali še nekaj markacij. 

Na Klobuku pa se je postavila  lesena zaščitna ograja ob klopci, kjer je bila možnost padca, 
požagali pa smo tudi drevo, ki je padlo na pot pod Klobukom. 

Na poti Hrastnik – Matca - Kum pa smo tudi čistili kanale, spomladi je bilo precej obrezovanja 
vejevja, obnovili pa smo tudi obledele markacije. 

Na relaciji Kal – Mrzlica smo opazili dodatne modre črte pod našimi markacijami (to naj bi 
bile oznake za novo turno kolesarsko pot). Z potekom kolesarske poti na posameznih odsekih 
te poti  se absolutno ne strinjamo, saj kolesarji zelo uničujejo planinske poti, ogrožena pa je 
tudi varnost pohodnikov. Kolesarji naj urejajo svoje poti skladno z navodili oziroma 
priporočili katere imajo točno definirane. V zakonu o planinskih poteh je točno opredeljeno 
da po markiranih planinskih stezah kolesarjenje ni dovoljeno. Skupaj z PD Trbovlje bomo na 
PZS podali pritožbo o poteku turno kolesarske poti na določenih odsekih planinske poti Kal – 
Mrzlica. 

Dela smo opravljali markacisti Stane Babič, Stane Lipoglavšek, Jože Kaše in Marko Kavzer 
(pripravnik). 

Tudi to leto bi se v imenu PD Hrastnik zahvalil Bečotu in Pufler Ečotu, ki sta sama iniciativno 
pomagala pri urejanju poti na Klobuk. 

Opravili smo 130 delovnih ur, stroški za material pa so znašali cca. 160 €.  

 
                                         ODSEK ZA PLANINSKE POTI: 
                                         Stane BABIČ 
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POROČILO O DELOVANJU KROŽKA MLADI PLANINCI ZA  LETO 2016 
 

1. NOČNI POHOD V GORE 

Pohoda se je udeležilo 31 otrok in staršev. Ob 16:30 uri smo se zbrali na šolskem dvorišču in se z 
avtobusom peljali v Turje. Izstopili smo pri šoli. Pot smo nadaljevali peš, nekaj časa proti Goram, nato 
pa smo se usmerili proti Kopitniku. Po 30 minutah hoje, smo se  zopet usmerili proti Goram. Otroci so 
uživali, ker so imeli baterije, saj je zanje pohod ponoči posebno doživetje. V planinski koči v Gorah 
smo se odpočili, najedli in pogreli. Nato smo se odpravili nazaj proti Turju, kjer nas je že čakal 
avtobus. Varno smo se pripeljali do šole. Vreme je bilo primerno za nočno hojo, saj ni pihalo ali bilo 
premrzlo.  

 
Tia Marinko, učenka 1. a razreda, je svoj vtis iz nočnega pohoda v Gore kar narisala 

2. IZLET NA LISCO 

Na Lisco smo se odpravili ob 8. uri. Z avtobusom smo se peljali do vasi Lisca. Od tam smo nadaljevali 
peš po cesti, kmalu pa smo zavili v gozd. Pri cerkvi sredi jase, smo se odpočili in pojedli malico.  Kmalu 
smo nadaljevali s pohodom in ne preveč utrujeni prispeli na Lisco. Pred kočo so se otroci odpočili, 
nekoliko okrepčali,  a kmalu so jih privabila igrala. Čez čas smo odšli do opazovalne točke. Razgled je 
bil čudovit in učenci so lahko opazovali  vrhove gora. V dolino smo se odpravili po Pastirčkovi poti in 
si ogledali plezalno steno. V vasi Lisca smo utrujeni posedli v avtobus, ki nas  je popeljal proti šoli. 

 

Hana Grešak, učenka 1. b razreda - Izlet na Lisco 
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Tia Grešak, učenka 1. b razreda - Izlet na Lisco 
 

3. SREČANJE MLADIH PLANINCEV NA ŠMOHORJU 

Na srečanje smo se odpravili zgodaj zjutraj. Prvi del poti smo se peljali z avtobusom, od GD Laško pa 
smo nadaljevali pot peš. Takoj na začetku je bila  pot tako strma, da smo porabili kar nekaj moči. 
Skozi gozd pa je bila pot položnejša. Na travniku smo se okrepčali, odžejali  in se primerno uredili za 
pot. Po nekaj kratkih postankih smo prispeli na Šmohor, kjer je bilo zbranih že veliko mladih 
planincev. Ogledali smo si znamenitost Šmohorja, to je stoletna lipa pri cerkvi. Da smo jo lahko objeli, 
se je moralo za roke prijeti kar 20 otrok. Uživali so tudi na plezalih, z zanimanjem pa so si ogledali 
demonstracijo  /Kaj moraš narediti, če se strgajo varnostne vezi?/ in se nato v spretnosti tudi 
preizkusili. 

Čas na Šmohorju  je hitro minil in morali smo se odpraviti nazaj v dolino, kjer nas  je pri GD Laško 
čakal avtobus. Prijetno utrujeni smo se posedli in se odpeljali proti šoli. 

4. SOVRETOVA POT 

Na Sovretovo pot smo se odpravili ob 8:45 uri, iz železniške postaje. Zbrala se nas je kar lepa druščina 
in veselo smo se podali na pot. Po prvem vzponu in pohodu skozi gozd smo prispeli do Krnic, kjer so 
nas prijazni domačini pogostili s pecivom in čajem. Nato smo nadaljevali  pot do Šavne peči, kjer smo 
se odpočili in najedli. Nato smo se udeležili proslave, ki je potekala v čast A. Sovreta. Ogledali smo si 
tudi kaščo. Čas je hitro minil in morali smo se odpraviti nazaj proti Hrastniku. Na železniški postaji 
Hrastnik so starši prevzeli otroke.  

5. KOSTANJEV PIKNIK 

Kostanjevega piknika se je udeležilo 26 otrok, 6 staršev in  trije spremljevalci. Ob 8. uri smo se 
odpravili s šolskega dvorišča proti Kalu. V Ravnah je začelo deževati. Vsi učenci niso imeli dežnika ali 
pelerine, zato smo poklicali starše, da so otrokom prinesli dežnik in jih opremili za dež. Med potjo 
smo pojedli malico in se večkrat odpočili. Na Kal smo prispel ob 11. uri. Zaradi slabega vremena           
(dežja in vetra) so nas planinci pospremili v planinsko sobo, kjer smo se ogreli. Planinci pa so nas 
postregli s kostanjem, »krumpentočem«, čajem in pecivom. Ob 12:30 uri smo se odpravili proti 
Hrastniku, kjer so nas na dogovorjenem mestu pričakali starši.  

                                                                                                           Mentorica: Dragica Pasičnjek 
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Strelovec / 24. januar 2016 
 

      
Ogled jame RTH / 12. marec 2016            Tehnika, ki ni nikoli odpovedala 

 
Jožefov pohod ob reki Lahinji / 20. marec 2016 
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JELEN JOŽE - STOLETNIK HRASTNIŠKIH PLANINCEV                         Zoran KLEMEN 
 
Letos 13. oktobra, je naš dolgoletni član Jelen Jože praznoval svoj častitljiv, stoletni življenjski jubilej. 
Obiskala sva ga predstavnika PD Hrastnik, predsednik Vojko Zupančič in Zoran Klemen. V imenu 
hrastniških planincev sva mu čestitala za njegov jubilej. Vesel je bil našega obiska. Pri svojih stotih 
letih je še vedno vitalen.  

Jelen Jože je najstarejši občan Hrastnika. Za njegov jubilej mu je prišel čestitat tudi župan občine 
Hrastnik Miran Jerič in še mnogi drugi, posebno tisti iz gasilskih vrst, saj je velik del svojega življenja, 
poleg planinstva posvetil tudi gasilski organizaciji.  

V otroštvu je odraščal brez mame, saj mu je umrla že tri dni po njegovem rojstvu. Živel je pri teti, na 
veliki kmetiji na Račkovem nad Prapretnim. Že v rani mladosti si je na tej kmetiji pridobil dobre 
delovne navade, kot so pridnost, vztrajnost in pošteno delo, kar mu je kasneje v življenju še kako 
koristilo. Ob obilnem delu na kmetiji pa si je že kot mladenič našel čas tudi za planinarjenje po 
Posavskem hribovju, pa tudi po slovenskem visokogorju. Prijateljeval je s planinci, obujal spomine na 
prehojene poti in koval načrte za nove. Zato je bilo razumljivo, da se je takoj po ustanovitvi 
Planinskega društva v Hrastniku včlanil vanj in bil zelo aktiven član, dokler mu je to zdravje dopuščalo. 
Član društva pa je ostal celo življenje, in je še vedno. 

Veliko svojega prostega časa je posvetil tudi gasilstvu. Bil je ustanovni član PGD Prapretno. Ob 
ustanavljanju občinskih gasilskih zvez je bil zaradi svojih sposobnosti izvoljen za poveljnika gasilske 
zveze Hrastnik. Zaposlen je bil v TKI Hrastnik in bil tudi tam v poveljstvu IGD.  

Med drugo svetovno vojno je bil mobiliziran v nemško vojsko, v kateri ga je vojna vihra odnesla na 
Norveško, do severnega tečaja. Ob koncu vojne se je srečno vrnil domov in se zaposlil v hrastniških 
apnenicah. V takratnem času si je našel življenjsko sopotnico, Tomičevo Milko. Kupila sta si zemljišče 
in si zgradila svoj dom v središču Hrastnika. Z ukinitvijo apnenic, je v TKI Hrastnik skrbel za prevzem in 
odpremo železniških vagonskih pošiljk. Tu je dočakal zasluženo pokojnino. V času, ko je hodil še v 
službo, si je vedno našel čas za pohod v naše lepo zasavsko hribovje, najraje s svojimi planinskimi 
prijatelji.  

Jelen Jože je vdovec že skoraj dve desetletji in še vedno sam postori delo po hiši. Do pozne starosti je 
skrbel za vrt in sadno drevje ob hiši. Do pred kratkim si je kuhal sam, zadnji čas pa mu jedi pripravi 
snaha, on pa dokonča kuho. Po kosilu si privošči kozarec belega vina, prečita časopis in gre na krajši 
izlet do sosede in posedi na klopi pred hišo. Z družino je stalno povezan preko sodobne tehnologije, 
video povezave. Uredil mu jo je vnuk, ki je strokovnjak na tem področju.  

Vedno je vesel, če ga obišče kak stari planinski prijatelj ali gasilec, da v pogovoru obujata stare 
spomine na prehojene poti po gorah ali gasilske akcije. Danes, ko nima več tiste moči kot nekdaj 
pravi;  starost človeku je tegoba, ko noga več te ne uboga, vendar se moramo v življenju z vsem 
sprijazniti. Ampak takrat, ko govori o svojem vnuku, mu oči kar zasijejo, je pred kratkim zapisala Joži 
Umek, prostovoljka, ki ga že dolgo obiskuje. Po njenem zapisu smo tudi mi povzeli del zapisa.  

Našemu stoletniku smo ob obisku zaželeli zdravja in dobrega počutja, ter da se še mnogokrat 
srečamo. 
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9. OJSTERŠKOV POHOD NA KAL IN ČISTILNA AKCIJA         
09. april 2016                  Vojko ZUPANČIČ 

Tradicionalni Ojsterškov pohod na Kal smo letos organizirali in izpeljali že devetič. Kakršno 
vreme takšna je bila tudi udeležba. Kljub temu se nas je nekaj zbralo na tržnici v Hrastniku ter 
se v rahlo deževnem in meglenem dnevu po poti skozi Ravne povzpeli do Kala. Večina 
pohodnikov si je malo skrajšala pot ali so prišli iz drugih smeri na Kal. Kot vsako leto nas je v 
naši planinski sobici v pritličju koče pričakala tudi Slavi Ojsteršek z borovničkami in 
borovničevim 'štrudlom' za kar se ji prav lepo zahvaljujemo. Navkljub slabemu vremenu 
lahko rečemo da je pohod kar dobro uspel. 

 

Že nekaj zadnjih let pohod združimo z čistilno akcijo okoli koče, tako je bilo tudi letos. Po 
zaključenem pohodu smo se lotili dela. Popravili smo poškodovano leseno ograjo ob cesti, 
porezali smo nasajene smreke, ki ločujejo travnik in cesto, pregledali  otroška igrala, malo 
smo poravnali teren ob cesti, pregledali okolico koče ter pobrali odpadlo vejevje in smeti, ki 
jih v naše veselje ni bilo veliko. 

Uspešen dan smo zaključili v koči ob kozarčku in prijetnem klepetu.  
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9. ŠARHOV POHOD na Tri žeblje  /  23. april 2016               Marjan PERGAR 

Radio Maribor je tudi letos, že devetič, organiziral Šarhov pohod na Tri žeblje in  Festival miru na Treh 
kraljih. To je vsakoletno srečanje tistih Slovencev, ki še pomnijo, kaj se je dogajalo med drugo 
svetovno vojno v Sloveniji in kdo so bili tisti, ki so žrtvovali svoja življenja za svobodno domovino. 

Že po osmi uri so se pričeli zbirati prvi pohodniki in kljub napovedi deževja za ta dan nas je bilo kar 
veliko. Iz Hrastnika kar 25. Pohorski gozdovi imajo že zaradi velike razsežnosti svojo veličastnost, 
planinska pot mimo Črnega jezera in Osankarice pa je skoraj sprehod. Malo od Črnega jezera naprej 
so nas spet pogostili domačini s prigrizkom in pijačo in po slabih dveh urah hoje smo bili pri Treh 
žebljih, prizorišču smrtnega boja legendarnega Pohorskega bataljona. Hrastničani imamo do tega 
boja še poseben odnos, saj sta tu izgubila življenje tudi komisar bataljona Rajko in ostrostrelec Pubče. 
Po kratki slovesnosti pri spomeniku smo obiskali še obe obeležji naših Hrastničanov in prižgali svečke. 
Vedno me obisk tega kraja prevzame zaradi veličastnosti in neizmernega poguma teh borcev. 

 

Vrnili smo se na izhodišče pri Treh kraljih, kjer je vsako leto postavljen šotor za okoli 1000 ljudi in 
vedno je poln do zadnjega mesta. Radio Maribor poskrbi za program, ki je zares imeniten. Letos je 
sodelovala  Policijska godba iz Ljubljane in Pevski zbor Kombinatke. Predvsem Kombinatke so nas 
navdušile s svojimi pesmimi, revolucionarnostjo ter domoljubnostjo. Morda zato, ker prav te vrline 
danes pogrešamo. 

Radio Maribor, še posebej napovedovalec te prireditve tov.  Petelinšek imajo poseben odnos do nas 
Hrastničanov, saj nas vedno posebej pozdravijo kot vsakoletne goste. In ko smo se vračali z 
avtobusom domov, smo spet ugotovili, da smo doživeli še en lep dan in napolnili svoje duše z 
domoljubnostjo. Čez eno leto pa se vidimo na 10. pohodu.   
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SLJEME NAD ZAGREBOM  /  16. april 2016           Renata LESKOVŠEK 

 
V soboto, 16. aprila 2016 smo obiskali Naravni park Medvednica na Hrvaškem v neposredni bližini 
severnega dela Zagreba.  Destinacija:  Kameni svati  – Dom na Glavici  – Jama Veternica. 

 
Vreme jasno, vožnja ne predolga. Pohod skozi gozd po malo daljši poti s Ponikave do vrha Kameni 
svati  (489m). Slikovite dolomitne stene starosti 245 – 200 milijonov let z ostanki fosilov. Stena v 
njegovi bližini spominja na okamenelo svatovsko poroko. ( po ustnem izročilu so stene nastale tako, 
ker je mati nekega mladoporočenca, nezadovoljna z bodočo snaho, s kletvico okamenila svate). O 
tem govori pesem »Kameni svatovi« Augusta Šenoe, napisana 1869 leta. Z vrha se ponuja lep razgled 
na Somborsko gorovje in del hrvaškega Zagorja.  

 
Pot nadaljujemo po vrhu grebena , rahel spust proti planinskemu domu  Kameni svati (480m). Po 
krajšem postanku nadaljujemo pohod. Pot se vseskozi rahlo vzpenja nato  spet spušča  vse do 
Planinskega doma Glavica (430 m), ki se nahaja v zahodnem delu Naravnega parka Medvednica. 
Velika terasa, ki ponuja lep pogled na zahodni del mesta Zagreb. Uživamo v razgledu in gozdnem 
zelenju. V neposredni bližini se nahaja jama Veternica, od koče 5-10 minut hoje navzdol. Odpravimo 
se na ogled jame. 

Jama Veternica je dobila ime po toku vetra, ki se pojavi na vhodu jame zaradi razlike v temperaturi 
zraka med letom (konstantna temperatura jame je približno 10° C). Vhod v jamo se nahaja na 
nadmorski višini 320 m. Skupna dolžina raziskanih kanalov je 7.128 m, dolžina glavnega kanala pa je 
2.622 m. Skupna navpična razlika je več kot 200 metrov. Za obiskovalce je urejenih prvih 380 metrov 
jame. Veternica je po velikosti  šesta največja jama na Hrvaškem.  
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Jama je pomembno arheološko in paleontološko nahajališče in poučen primer kraških pojavov. 
Pozornost javnosti na to jamo je prvič opozoril leta 1889 Dragutin Gorjanović. Jama Veternica je od 
leta 1979 zaščitena z zakonom kot geomorfološki naravni spomenik. 

Turistično opremljen del jame 
prikazuje geomorfološke pojave: 
Erozijske oblike imenovane 
vrtinčasti lonci, ki govorijo o 
nekdanjem vodnem toku, 
peščene sipine ostale od 
zadnjega podzemnega vodnega 
toka,  fosilno blato, Studenec 
želja v Koncertni dvorani, fosilne 
školjke iz rodu Pecten, ježkov  
Clypeaster  na stropu, Kameni 
slap ki je nastal z iztekanjem 
vode na skalah in sedimentacija 
usedlin, spodnja čeljust 
izumrlega jamskega medveda 
(Ursus speleus). Poleg njega so 
našli sledi in druge dolgo izumrle 
živali: jamskega leva, leoparda, 
jama hijena, nosorogi, tur in 
velikan srnjadi. Danes v jami 
gospodarijo skrivnostni nočni 

netopirji. Zabeleženo je 18 različnih vrst, od tega jih 12 stalno prezimuje. Ogled jame je trajal 45 
minut. 

Lep in poučen pohod za katerega se vsi udeleženci lepo zahvaljujemo vodniku Tomu.  

 

Zobje jamskega medveda 
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POLETNI FESTIVAL HRASTNIŠKE KNJIŽNICE              
15÷17 junij 2016              Frida DAMJANOVIĆ 

 

Vsako leto je organiziran Poletni festival hrastniške knjižnice, ki traja tri dni. Otvoritev je bila v sredo 
15.junija ob 18.00 uri v prostorih knjižnice. Festival se vsako leto predstavi z različno tematiko, 
letošnja rdeča nit je bila tema Planinstvo v Hrastniku. Gostje večera so bili: predsednik PD Hrastnik 
Vojko Zupančič, predsednik PD Dol pri Hrastniku Toni Paulič in mentorici krožka Mladi planinec na OŠ 
Hrastnik Dragica Pasičnjek in Helena Borovšak iz dolske podružnice. Moderatorka pogovora je bila 
Fanči Moljk.  

 
Navzoče je najprej pozdravil župan občine Hrastnik Miran Jerič. Oba predsednika planinskih društev 
sta najprej povedala nekaj o  prvih začetkih planinstva v občini, o izgradnji  koč na Kalu in v Gorah, 
nekaj o članstvu in tudi o problemih pri vzdrževanju koč. Omenila sta tudi, da markacisti obeh društev 
vzorno skrbijo za varnost na naših  poteh. Najbolj pa se veselita sodelovanja z OŠ, kjer zgoraj 
omenjeni mentorici  s pomočjo ostalih mentorjev osveščajo mlade planince, kako se obnašati v 
planinah, kako spoznavati naravne  lepote  in tudi uživati v stiku z naravo. Povedali sta tudi, da se 
otroci najbolj veselijo nočnih pohodov in planinskih taborov. Glasbeni zaključek večera sta popestrila 
Tjaša Šketako in Miha Bantan. S svojo profesionalnostjo sta očarala vse prisotne. 

         



LETO 32  /  ŠTEVILKA 51  NAŠA  POTA / marec 2017 

 

Drugi dan festivala se je odvijal na tržnici, kjer so se predstavila hrastniška društva, organizacije in 
mala podjetja. Naše društvo je skupaj s PD Dol na stojnici predstavilo vse, kar za obisk gora 
potrebujejo izkušeni planinci in tudi začetniki. Obiskovalcem smo ponudili tudi nekaj informativnega 
materiala, ki smo ga dobili na PZS in jim odgovarjali na zastavljena vprašanja. Dogajanje na tržnici je 
bilo živahno, saj je bil spremljevalni program zelo raznovrsten. Predstavili so se najmlajši iz vrtca 
Hrastnik, plesne skupine, folklorna skupina iz Trbovelj in mažorete Steklarske godbe Hrastnik. Ne 
smemo pa pozabiti na nastop Rudarske in Steklarske godbe, ki vedno zadovoljijo zahtevne poslušalce. 
Predstavili so se tudi policisti, gasilci in reševalci. 

Zaključek festivala je bil  tretji dan v petek zopet v knjižnici, z odlično predstavitvijo Velike planine. 
Predaval je Borut Peršolja, geograf, vodnik PZS, inštruktor planinske vzgoje, ter soavtor monografije 
Slovenske gore. Veliko zanimivega je povedal o Veliki planini, tudi to, da je to obsežna in razgibana 
kraška planota v Kamniško-Savinjskih Alpah z najvišjim vrhom Gradišče, ki ima zanimivo kratersko 
obliko, ki jo sestavlja še šest pastirskih selišč, da je tu eno najstarejših in največjih pašnih območij 
alpskega sveta. Proti Konjski dolini, kjer so strme in prepadne stene je bil odkrit pahiplevrozaver in 
številni drugi anizijski fosili. Zaradi pasu temnih ploščatih apnencev in dolomitov, ki so slabše topni, 
so se posebno v južnem in vzhodnem delu planote lahko ohranili umetno narejene kali ali lokve za 
napajanje živine  in  pobočja, primerna za sočnejšo pašo. Arheološke najdbe so pokazale, da na tem 
skoraj 1000 ha velikem prostoru, človek gospodari že več kot tri tisoč let. V seliščih je sedaj okoli 120 
koč. 

Zanimivi sta tudi flora in favna. Med redkimi divjimi živalmi so divji prašiči, med manjšimi pa so še 
lisice. Zelo razširjeni med pticami so kavri ali krampovčki, to je vrsta kavk. Med manjšimi pticami je 
zanimivo ljubek skalni plezalček, ki rad obletava navpične stene ali mogočna skalovja. Zanimiv je tudi 
mali  živalski svet v razpokah, votlinah in jamah. Med rastlinami srečamo roza vijoličasto cvetico, je 
edina od murk, ki je v seznam ogroženih rastlin uvrščena kot redka vrsta. Takoj ko se sneg na planini 
začne poslavljati, se  leta zavije v vijoličast plašč spomladanskega žafrana. Skalni robovi so pravi raj za 
nekatere vrste zelo znanih alpskih cvetlic, kot so avrikelj, Zoisova zvončnica in planike. Pozno poleti 
pa zorijo plodovi, zlasti borovnice, jagode, maline in brusnice. Kadar so dobri pogoji za gobe, je lahko 
obilna bera jurčkov, sirovk, peščenk in drugih gob. 

Pa še bi lahko naštevali. Skratka, izvedeli smo tudi tisto, česar še nismo vedeli in bilo je zelo zanimivo. 
Po končanem predavanju nas je direktorica knjižnice povabila na prostor pred knjižnico, kjer nam je 
Turistično društvo pripravilo zasavsko domačo jed – krumpantoč. 

 

 
 



LETO 32  /  ŠTEVILKA 51  NAŠA  POTA / marec 2017 

 

DAN SLOVENSKIH PLANINSKIH DOŽIVETIJ - GOLTE              
18. junij 2016                       Renata LESKOVŠEK 

 

Tudi letos je potekal že tradicionalni Dan Slovenskih planinskih doživetij, ki ga je organizirala 
Planinska zveza Slovenije. 

Dan slovenskih planinskih doživetij 2016, v soboto 18. junija pri Mozirski koči na Golteh, ki letos 
praznuje 120 let, naznanja začetek poletne planinske sezone. Skupaj s partnerji  so ga pripravili  PZS,  
PD Mozirje in RTC Golte. 

Program prireditve je bil izredno pester s celodnevnim dogajanjem za odrasle, mlade in najmlajše  
planince, turne kolesarje in druge ljubitelje narave. Tudi odprtje Slovenske turnokolesarske poti, 
krožne kolesarske poti, ki obide vse pomembnejše slovenske gorske skupine, in meri okoli 1800 
kilometrov, ter premaga 50.000 metrov višinske razlike. 

Doživetja za mlade planince so vključevala družinski orientacijski pohod, ustvarjalne delavnice, 
plezanje na plezalni steni in veselo planinsko šolo. Gorski reševalci so prikazali vajo reševanja 
jadralnega padalca z drevesa in opremo za reševanje v gorah. Policija je izvedla helikoptersko vajo. 
Odrasli smo lahko izbirali med več vodenimi planinskimi izleti. Osrednjo prireditev pa je poleg 
sprevoda društvenih praporščakov obogatil nastop planinskih pevskih zborov. 

Za planince iz naše regije je prevoz in obisk prireditve organiziral PD Hrastnik in PD Dol. Iz Hrastnika 
smo se odpeljali ob 7:00  z avtobusom  na izhodišče v Žekovcu, do spodnje postaje gondole v vasi, ki 
je od Mozirja oddaljena 4 km. Ob spodnji postaji nihalke je urejeno parkirišče. 
 Pri blagajni kupimo vozovnice za gondolo. Cena povratne vozovnice je 6€ in 10€.  Zraven dobimo tudi 
kupon za malico  s katerim smo na prizorišču dogodka dobili okusni golaž. Z gondolo, ki sprejme 50 
oseb smo se najprej peljali (osem minut) do Hotela Golte, od tam naprej je del skupine  šel  s 
sedežnico do vrha smučišča in nato peš do Mozirske koče (1356 m), kjer je bil prireditveni prostor 
slavja slovenskih planincev, ostali smo se odpravili peš proti vrhu smučišča. 

Po prihodu na vrh smo prehodili krajšo krožno pot, kajti tri urno pot, ki smo jo nameravali prehoditi 
smo morali opustiti, ker bi zamudili začetek proslave. Čakanje v nepričakovano dolgi vrsti za gondolo 
nas je prikrajšalo za načrtovani pohod po planini.  
Vreme je bilo sončno, kasneje se je malo pooblačilo in tudi kakšna kapljica dežja nas je osvežila proti 
koncu prireditve. Nazaj v dolino se je del skupine odpravil peš, ostali pa so se peljali z 
gondolo. Preživeli smo lep dan v dobri družbi in na svežem gorskem zraku v spremljavi vseh 
nastopajočih. 
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IZLET MDO Zasavja na Prehodavce  /  1. in 2. julij 2016          Zvonka ZUPANČIČ 

Tako kot že vrsto let, je tudi letos MDO Zasavja organiziral meddruštveni izlet  na Prehodavce. 

To je zasavska planinska koča, ki jo oskrbuje in upravlja PD Radeče, pred več kot 60 leti pa je pri njeni 
izgradnji sodelovalo več zasavskih planinskih društev. Na pot se nas je podalo 34 članov skoraj iz vseh 
PD Posavja in Zasavja. Tudi pet  članovi PD Hrastnik  se nas je  odločilo za izlet na Prehodavce, kljub 
vremensko ne obetavni napovedi. 

V skladu s programom izleta smo pot pričeli na planini Blato, nadaljevali na Planino pri Jezeru, 
planino Dedno  polje in naprej proti Koči pri triglavskih jezerih. Nekaj pohodnikov je v skladu z 
dogovorom z predsednikom MDO pot proti Prehodavcem  nadaljevalo čez dolino za Kopico. Z 
Jožetom se nisva mogla ubraniti skušnjavi kislega mleka na planini Dedno polje, zato sva si ga tudi  
privoščila. No, sva potem morala malo pohiteti, da sva dohitela ostale. Do Koče pri triglavskih jezerih 
smo se podali po varianti čez Prode, za kar je bila večina. Pri Koči pri triglavskih jezerih smo se malo 
odpočili, vendar oblaki na nebu niso obetali prav nič dobrega, zato smo se kar kmalu podali naprej 
proti cilju. Na poti smo občudovali lepoto tega področja, jezera,  zlasti Ledvičko, Lepo špičje na eni 
strani doline, na drugi pa Tičarice in Zelnarice. Pogledovali smo v nebo, pa se je spreminjalo, na bolje. 
Dežja najbrž ne bo. In res, suhi smo prispeli na Predodavce. Razporedili smo se po posteljah na 
skupnem ležišču, vsak na svojem ležišču, kar je za tovrsten izlet pravo razkošje. 

Po večerji je predsednik MDO g. Borut Vukovič povedal par besed glede nastanka koče, 
požrtvovalnosti nekaterih članov društev Zasavja, ter prenesel pozdrave g. Zorana Klemena, enega od 
aktivistov pri izgradnji koče. Pri večerji se nam  je pridružil Stane Lipoglavšek, ki  je prišel na 
Prehodavce peš prav iz  Hrastnika. Stane je že navajen takšnih podvigov, saj je bil prejšnja leta tudi on 
udeleženec vsakoletnega veteranskega pohoda od Kuma do Triglava. 

Drugo jutra je bilo megleno, malo hladneje, kar pa nas ni motilo, da smo napravili nekaj  fotografij in 
se odpravili proti domu. Domov smo se vračali preko planine na Viševniku. Pri Bregarjevem zavetišču 
nam je oskrbnik zaigral na harmoniko, mi pa smo dobre volje zapeli. Stane in Betka sta celo zaplesala. 
Pot proti Vogarju je bila kar zahtevna, skoraj ves čas navzdol po kamnitih poteh po gozdu. 

Na Vogarju je bilo zelo veselo, potekala je veselica z živo glasbo, tudi dobre hrane ni manjkalo. Mi pa 
smo se podali proti Stari  Fužini, kjer nas je čakal avtobus, da nas odpelje domov. 

Po mojem mnenju je bil to eden boljših izletov MDO na Prehodavce, ne samo zaradi lepega vremena, 
dobre družbe pač zlasti  zaradi dobre organizacije in sodelovanja predsednika MDO na pohodu. 
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MARTULJŠKI SLAPOVI – ZA AKOM  /  9. julij 2016                 Nevenka KUMP 

Če se dan po jutru pozna, potem je to druga sobota v juliju prav gotovo bila. 

Planinski izleti se ponavadi začnejo z zgodnjim bujenjem. In, ko sem to jutro ob dišeči kavi opazovala 
kako se dani, sem vedela, da bo, tako kot vedno zadnji dve leti, kar sem se priključila hrastniškemu 
planinskemu društvu, ta dan enkraten. 

Tokrat smo se na izlet odpravili skupaj s trboveljskimi planinci. Naš cilj sta bila Martuljška slapova in 
za tiste, ki jih višine ne skrbijo, še bivak za Akom. 

Po nočnem deževju nas je v Gozd Martuljku pričakalo kar sveže jutro. A smo se hitro ogreli, ko smo 
skozi slikovito Martuljško sotesko zakoračili proti prvemu slapu. Še ne pol ure hoda ob strugi potoka 
Martuljek, pod mogočnimi skalami in že smo uzrli prvi biser slovenskega alpskega sveta. 

 
Pot se je od tu naprej začela sprva rahlo, čez čas pa kar bolj strmo vzpenjati. A, ker vodi skozi gozd, 
nam pretirano vroče tudi ni bilo. Nagrada za trud je bil drugi, še veličastnejši slap, ki pada v večih 
stopnjah preko navpične 100-metrske stene. 

Zadnji cilj tega pohoda pa je bil bivak za Akom. To je precej zahteven del poti, na katerega se je 
podala večina planincev. Mene pa je bolj mikala klopca v bližini slapa, saj sem med tistimi – »Od 
višine se zvrti…«. 

Na koncu smo bili vsi zadovoljni – tisti, ki so osvojili cilj in jaz, ki sem uživala na soncu in opazovala 
številne pohodnike, ki so tisto soboto obiskali slapove. 

Tudi pot nazaj v dolino ni minila brez zanimivosti. Ustavili smo se pri Finžgarjevi kapelici in v bližini 
občudovali mogočno lipo, ki je izgledala kot Sneguljčica in sedem palčkov. Nato pa smo se na 
planšariji Jasenje okrepčali v prijetni brunarici pri Ingotu ter uživali v prelepi neokrnjeni naravi pod 
mogočnimi stenami naših vršacev. 

Res doživet dan smo zaključili s krajšim sprehodom po Mojstrani, kjer smo si pri Slovenskem 
planinskem muzeju ogledali predstavitev novosti na področju igrifikacije v muzejih: IGRIVA POT 
DOŽIVETIJ – »POBEG V BIVAK«. 

In jutranja napoved dneva se je uresničila! 
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KAMNIŠKE ALPE - Kočna, Grintovec, Skuta  /  21.÷ 23. julij 2016   Zvonka ZUPANČIČ 

Dnevi od 22. do 24. julij 2016 so bili v programu PD Hrastnik, rezervirani za vzpon v Kamniške Alpe. Pa 
smo se odpravili že kar 21.07., saj je bil za nedeljo 24.07. planiran gorski tek na Grintavec. To je 
pomenilo gnečo tako v planinski koči, kot tudi na  poti do Cojzove koče na Kokrškem sedlu. 

Na pot se nas je podalo sedem planincev. Cilj nam je bil priti na Kočno 2540 m, Grintavec 2558 m in 
Skuto 2532 m. Pa so nam  že prvi koraki od parkirišča V Koncu proti Kokrškemu sedlu, pokazali, da bo 
pot kar zahtevna - zaradi vročine namreč. V gozdu je bila prisotna  sparina, pa tudi težki nahrbtniki, 
polni tekočine, niso bili kar tako. Po treh urah hoje smo  le prispeli do koče, se odžejali, najedli,  si 
uredili spanje, in odšli k počitku. 

Ob 6.uri zjutraj smo vstali, si pripravili nahrbtnike, se okrepčali in se podali proti Jezerski Kočni. Pot 
nas je vodila preko Dolcev, po težko prehodnih  meliščih, kjer velja sistem tri naprej, dva nazaj,  
naprej proti sedlu,  kjer je križišče poti Kočna, Grintavec, Češka koča. Na poti nismo občudovali le 
kamenja po katerem smo se prebijali navzgor, pač pa tudi gamse. Zavidali smo jim njihovo lahkotnost 
v gibanju. No, pa se počasi tudi daleč pride. Prebili smo se  do stene, kjer  je potrebno, da se 
dobesedno ''puzaš'' po tleh ob steni. Pa še pravilno se moraš začeti ''puzati'', sicer ne prideš na drugo 
stran. S pomočjo Vojka in ostalih fantov nam je to uspelo.  Nam je pa to plezanje kar vzelo nekaj 
moči. Vse je bilo poplačano na vrhu Kočne. Kar zahteven hrib je ta Kočna. 

Po grebenu in potem v hrib smo nadaljevali proti Grintavcu. Kar nekaj časa smo že hodili po vršni 
strmini, vzpona pa še ni bilo konec. Vse skozi smo pogledovali v nebo, v upanju, da napoved neviht, 
ne bo uresničena. Nismo niti dobro prilezli na vrh, ko smo slišali grmenje. Sicer še daleč, pa vendar 
grmenje. Grintavec in Kočna sta namreč znana po tem, da privlačita strele, zaradi  kamenin, ki jih 
vsebujeta. Oblekli smo   dežna oblačila in že je začel padati dež. Hitro smo zapustili vrh. No,  pa se je 
dež kaj hitro umiril. Naredil pa je problem, saj so kamni in pot postali spolzki in pot nezanesljiva. 
Utrujeni smo po skoraj desetih urah,  končno le prispeli nazaj v kočo na Kokrškem sedlu. 

Naslednji dan je bil naš cilj nekoliko lažji, in sicer Skuta. Ker z Vojkom osvajava vse slovenske 
dvatisočake, sva si želela, da bi uspela priti še na Štruco 2457 m, ki je le 10 minut od poti na Skuto, in 
na Kogel 2100 m, ki pa je oddaljen od bivaka pod Grintavcem 2102 m, slabe po ure v eno smer. 

Na Skuto smo kar z lahkoto priplezali. Na vrhu je bila precejšnja gneča planincev iz vseh krajev, tudi iz 
Izlak in Moravč so bili. Prelepi razgledi na vse strani. 

Vrnili smo se k bivaku, kjer so si ostali člani malo odpočili, z Vojkom pa sva se podala še na Kogel.  Od 
spodaj le hrib, z druge strani pa več sto metrska stena,  na vrhu pa travnik v velikosti stadiona. 
Prelepo.  Tudi gamsi so občudovali to lepoto. 

Malo pred kočo sva ujela naše planince, ki so se naju naveličali čakati pri bivaku in so se raje počasi 
odpravili proti koči.  Vreme je bilo ta dan prelepo. 

Bili smo veseli, ponosni, da nam je naš cilj, ki je bil kar zahteven, v celoti  uspel. Popili smo 
še čaj in kavo, se podali do avtov v Koncu, ter nato proti domu, razmišljujoč, kaj je naslednji 
plan v programu planinskega društva.  
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PRISOJNIK po grebenski poti  /  20. avgust 2016           Renata LESKOVŠEK 

 
Tudi tokrat nam jo je vreme zagodlo. Načrtovani pohod smo morali prestaviti na dan prej, to je 
sobota, 20.8.2016. A se je splačalo, kajti dan je bil s soncem obsijan. 

Na pot smo krenili zjutraj ob 5:15 h. Bilo nas je devet, ravno prav za en kombi. Tako kot običajno, nas 
je peljal kar vodnik Vojko. Cena prevoza je tako cenejša. Hvala mu, ker skrbi za čim cenejši prevoz. 
Odpeljali smo se proti Vršiču. Parkirišče ob osmi uri je že skoraj polno tako da parkiramo ob cesti. Ura 
je osem in 20 minut, ko se opremljeni odpravimo na pot proti našemu cilju - Prisojniku. Načrtovani 
čas hoje do vrha je tri ure in 30 minut. Koliko časa bomo potrebovali je odvisno od  več dejavnikov: 
predvsem od dobre fizične pripravljenosti, kar se tiče tehnične zahtevnosti mora človek obvladati le 
gibanje v strmejšem zagruščenem svetu, kar je osnova vseh naših poti po visokogorju. Seveda pa 
lahko ima manj treniran starejši več težav s to potjo kot kakšen mlajši z izkušnjami. Samo da pridemo 
srečno nazaj v dolino in čas ni pomemben. 

Na križišču poti, kam? Ali grebenska ali Slovenska  pot? Pravijo, da je Slovenska lažja a se je kasneje 
izkazalo da ni tako, da je tudi tu potrebna zbranost in previdnost koraka.  Odločimo se za Grebensko 
pot na vrh in sestop po Slovenski poti. Grebenska pot je težja a lepša, zanimivejša, mnogo bolj 
slikovita. Poplezavanje, jeklenice, strmo, po grebenu »gore-dole« tako, da se kar vleče. Srečali smo 
precej pohodnikov. Eden med njimi se nam je priključil. Povedal je, da si ni predstavljal, da je tako 
zahtevna pot. Potožil se je, da se je precenil. Imel je samo eno željo, da se varno vrne v dolino. In tako 
smo nadaljevali proti vrhu. Vršno pobočje gore je precej izpostavljeno in ponekod nevarno za zdrs. 
Na vrh smo prispeli okrog 12 ure. Vsenaokrog čudoviti razgledi. Po krajšem počitku in seveda slikanju 
(brez tega ne gre) se odpravimo nazaj v dolino po že omenjeni Slovenski poti. 

Pri sestopu je potrebna velika pazljivost, saj v zgornjem delu grušča ne manjka, večinoma so poševne 
plošče posute z gruščem. Zajl in klinov sicer ni prav dosti, je pa kar zoprna pot, saj je precej krušljiva 
in se je treba zanesti na svoj trden in zanesljiv korak. Ne smeš biti utrujen!   
Sicer pa JA, super dan je bil. 

 

Izhodišče:      Vršič (1611 m) 
Cilj:       Prisank / Prisojnik (2547 m) 
Ime poti:      Grebenska pot 
Čas hoje:      3 h 30 min 
Zahtevnost:      zelo zahtevna označena pot 
Višinska razlika:     936 m 
Višinska razlika po poti:   1000 m 
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JALOVEC  /  25÷26. avgust 2016                                      Ivanka KRIŽNIK 
 
V četrtek 25.8 ob 12 h smo se odpravili iz tržnice z dvema avtomobiloma. Bilo nas je sedem 
zagrizenih planincev, da se odpeljemo na Kralja; kot mu pravijo, na Jalovec.  
Parkirali smo na Vršiču in se odpravili na štiriurno pot do zavetišča pod Špičkom. Pot je bila 
prijetna,  a kar dolga, ko pa smo prišli do Zavetišča, odložili nahrbtnike in se zazrli okoli, ko je 
sonce še osvetljevalo naše očake, je bil poplačan ves trud. Povečerjamo, poklepetamo in se 
odpravimo spat, saj nas naslednje jutro čaka vzpon na Jalovec. 

 
Jutro, začela se je pot po melišču, nato pa v skalno reber, ki je zavarovana z jeklenicami. Biti 
si moral zelo previden, vsak zdrs je lahko nevaren. Na sredi poti malo počitka, nato pa proti 
vrhu. Na vrhu pa veselje, da nam je uspelo. Pomalicamo, se odžejamo, požigosamo  knjižice 
in nazaj do zavetišča, še adijo oskrbnici Petri in nazaj na Vršič, a seveda po drugi poti in to v 
Trento do izvira Soče. Malo se odžejamo, nato pa večina na avtobus do Vršiča, dva pa na 
štop z avtodomom. Odložimo nahrbtnike v avtomobile in srečno nazaj domov vsi srečni, da 
nam je uspel ta prečudovit podvig – kot pravijo – če si z družbo veselo v srcu gora, ni mar ti 
denarja, le drag bo spomin.  

         
Na vrhu                    Tudi tako se kam pride 
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KOŠUTA od K. Turna do Škrbine in Kofc  /  24. september 2016                   Irena ZDOVC 

 
Dolga, dolga je cesta od Hrastnika do Dolgih njiv, 

Dolga, dolga je misel od Košutnikovega turna do Škrbine 
Dolga, dolga je  pot od nekje do nekod  …… 

Ja, namesto, da bi doma po njivah pospravljali še zadnje pridelke, smo se tokrat odločili za malo 
drugačne njive. Spodnje Dolge njive se nahajajo na 1400 m. Tu je lično urejena pastirska koča, v 
objemu gozda, ki je v poletnih mesecih še kako živa. Nič kaj toplo  ni bilo in počasi smo se povzpeli 
malo višje do Zgornjih Dolgih njiv 1580 m. Tam pa smo si že lahko, po principu čebule, slekli vrhnje 
sloje oblačil in četica devetih planincev je zakorakala na ozko stezico, ki nas je peljala proti 
Košutnikovem Turnu 2133 m. Nismo se dolgo skrivali po ruševju, saj se pot zelo hitro dviguje in kmalu 
smo stopali po ozkih travnatih stezicah, ki so se vile strmo, naprej proti vrhu. Z malo pomoči mi je 
uspelo priplezati na sam vrh. Ponosna sem bila, da mi je uspelo, saj sem sedela na vrhu gore, kjer 
smo lahko na eni strani občudovali s soncem obsijano  Avstrijo, pod nami pa se je vilo strmo pobočje 
po katerem so poplesavale megle in meglice. Košuta je grebenast, gorski masiv v Karavankah, ki je 
dolg okrog 10 km, na njem pa je kar 13 vrhov, ki presegajo 2000 m. In najvišji med njimi je ravno 
Košutnikov Turn. Vseskozi smo hodili po mejnem območju z Avstrijo. Na severni strani, so ostri, 
odsekani, skalni masivi, ki se spuščajo v melišča, na naši južni strani pa so to strma travnata pobočja z 
najrazličnejšimi škrbinami in drugimi skalnimi masivi. Marsikdo neupravičeno misli, da Košuta ni 
zahteven teren. Nasprotno, še kako je lahko nevarna in skozi vso pot je potrebna maksimalna 
previdnost in zbranost.  

     
Pot nas je vodila naprej po grebenu, najprej na Ostrv 2104 m, pa Macesje 2124 m. Malo gor, pa malo 
dol, malo po grebenu, malo naokrog in za nami je že nekaj osvojenih vrhov. S pogledi nazaj se čudimo 
in smo zadovoljni sami s seboj, saj zmoremo premagati, kar hude prepreke. 

Z vmesnimi postanki za okrepčila in za pijačo, ki je še kako potrebna na taki poti, smo se počasi, a 
previdno spuščali, pa spet dvigovali po grebenu naprej. Kar nekaj izpostavljenih predelov je bilo, kjer 
so nam bile na voljo tudi jeklenice in klini, ki so nam zelo olajšali samo pot. Občudujemo in se čudimo 
pohodnikom, ki so preplezali Cjajnik. To je 1965 m visok skalni stolp. Pri opisih ima označbo-izredno 
zahtevna, označena zavarovana pot. Stoji na avstrijski strani grebena Košute in nanj vodijo dve zelo 
težavni plezalni poti, ki dosežeta težavnost C oziroma D (lestvica od A do E). Vzpon nanj priporočajo 
le v stabilnem vremenu z dobro psihično pripravljenostjo, kondicijo in močmi v rokah. Obvezna sta 
čelada in samovarovalni komplet. In vsak, ki mu uspe tak podvig si zasluži vse naše občudovanje. In 
čudili smo se, saj je bil stolp ta dan dobro obiskan. 
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Za nami sta že tudi Užnik 2079 m in Tegoška gora 2044 m, pod njo pa prelepa Tegoška planina,ki je 
poleti še kako živa in  kjer se da dobiti odlično kislo mleko in še kakšen priboljšek. 

Počasi smo se približevali Pungartski gori 2025 m iz katere smo se spustili do Škrbine in se po novo 
urejeni poti počasi spuščali proti Pungartski planini. Pred leti je pot odnesel plaz in zdaj je ponovno 
urejena, nekoliko drugače. Smo v letih, ko nam poti v dolino predstavljajo večji napor kot prej sam 
vzpon. Proti naravi  pač ne moremo veliko in naši sklepi so bili že v vseh teh letih dokaj obremenjeni 
in posledično nas že tudi kaj boli in kje kaj zaškriplje. A kdo bi obupal na tako lepih poteh?  Ne, to pa 
že ne, kar tako se pa res ne damo. Bolj počasi, a previdno smo prišli na prelepo Pungartsko planino. 
Škoda da je že mimo pašna sezona in so mimo poletni meseci, sigurno je tu zelo živahno in živo. Tako 
pa smo v miru obsedeli po smrekovih štorih, se predajali toplim sončnim žarkom in z občudovanjem  
opazovali našo okolico. Lepo je bilo, a pred nami je bil še zadnji, zaključni del - pot do koče na pl. 
Kofce. Vojko, naš vodnik in varuh na naših poteh, pa je moral nazaj na naše izhodišče po kombi. Samo 
on zmore toliko energije in volje in res smo mu lahko še kako hvaležni za vse kar je in kar stori za našo 
dobrobit na teh poteh. Vojko, hvala ti v imenu vseh nas. 

Uživali smo v sprehodu mimo pl. Šija in naprej do pl. Kofce. Kakšne večje bližnjice ni bilo in potrebno 
je bilo opraviti toliko in toliko korakov, da smo prišli na naš cilj.  

Pričakala nas je prikupna lesena koča, ovešena s prečudovitimi, cvetnimi aranžmaji, ki je bila v času 
sončnega zahoda še posebej lepa. Posedli smo se pred njo in se skupaj  z večjo skupino obiskovalcev, 
poslavljali od prečudovitega dne. Na zahodu je žarelo oranžno sončece, ki se je počasi, počasi 
poslavljalo in nam mahalo v pozdrav. Kot da nam želi čestitati za naš uspeh, da smo vsi zdravi in čili 
prišli do cilja.  

 
Skupaj z našim Vojkom smo se poslovili od prečudovitih Kofc in se še zadnjič spogledali z vrhovi, ki so 
posuti po Košuti. Res je mogočna in lepa tale Košuta. Z veseljem se bomo še vrnili in osvojili še kakšen 
vrh na njej, ali pa samo uživali v prelepi naravi na kakšni  od njenih planin. 

Čeprav je bila naša pot zahtevna, naporna in smo porabili veliko energije, smo bili nad opravljeno 
potjo še kako zadovoljni.  Definitivno se še vrnemo.  

»Dolga, dolga je cesta, ki vodi od Tržiča do Hrastnika…« 
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KOSTANJEV PIKNIK V DOMU STAREJŠIH OBČANOV HRASTNIK                             
14. oktober 2016              Frida DAMJANOVIĆ 
 
Leto je naokrog in v mesecu oktobru že tradicionalno organiziramo Kostanjev piknik na Kalu za mlade 
planince iz OŠNHR in prav tako za oskrbovance Doma starejših občanov v Hrastniku. 

V Domu smo ga letos imeli v petek 14.10. Kostanj zagotovi naše društvo in letos smo imeli z njim kar 
nekaj težav. V bližnji okolici se ga ni dalo dobiti, zato se moramo zahvaliti našemu predsedniku za 
angažiranost pri iskanju in dobavi kostanja. V petek zjutraj je devet naših članov v društveni pisarni 
narezalo 60 kg kostanja za peko v Domu in na Kalu. 

Peka kostanja v Domu se je začela ob 9.00 uri, da bi bil pravočasno pripravljen za pokušino ob 10.00 
uri. Toda vsi, ki so prišli na Kostanjev piknik, so nas že čakali v spodnjih prostorih Doma. Sedeli so ob 
pogrnjenih mizah, veselo klepetali in nestrpno čakali prve kostanje. Zunaj pri peki kostanja, sta bila že 
uigrani tandem: Hanzi in Dolfi, v prostoru za piknik pa smo pomagali Zvonka, Olgi, Mišo in Frida. Pri 
nošenju kostanja v prostor so se odrezali naš predsednik, Stane B. in Jože K. 

V pozdravnem govoru se je direktor Doma najprej zahvalil PD Hrastnik in vsem članom, ki smo 
sodelovali v tej akciji. Poudaril je tudi, da je tako druženje s stanovalci že tradicionalno in da je 
zadovoljstvo veliko. 

 

Direktor je šel od mize do mize, se pogovarjal s stanovalci in tako ustvaril veselo vzdušje. Tistim, ki 
niso bili sposobni, da bi sami lupili kostanj, smo priskočili na pomoč. Ne moreš si predstavljati večje 
zahvale, ko vidiš iskrice v očeh starejših ljudi, ki so odvisni predvsem od pomoči drugih. 
Priskrbeli so tudi harmonikarja, da je bilo vzdušje še bolj veselo in seveda, brez mošta tudi ni šlo. 
Ko se je bližala ura kosila za oskrbovance, smo piknik zaključili in se razšli z obljubo, da se naslednje 
leto zopet srečamo. 
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 KOSTANJEV PIKNIK NA KALU / 15. oktober 2016    Vojko ZUPANČIČ 

 
Bo ali ne bo, se je vrtelo vprašanje kar nekaj časa. Prvič zaradi kostanja, s katerim je bil letos kar 
problem. Najprej je bila kriva pozeba, ki je bila ravno v času ko je kostanj cvetel, tako da ga v 
določenih višinskih pasovih sploh ni bilo. Pa tudi nasplošno je bila letošnja letina s kostanjem slaba. 
Kot drugo pa je bila za dan ko naj bi izvedli naš tradicionalni kostanjev piknik zelo slaba vremenska 
napoved. Tako da smo na društvu kar malo cincali, kako in predvsem kdaj. Odločitev je padla, da 
piknik bo, ko smo dobili informacijo da bodo učenci iz šole prišli na piknik, ter da se ga bodo tudi letos 
udeležili člani Kamniško Zasavske podružnice Multiple skleroze (MS). 

Stekla je nabava kostanja, rezanje v društvenih prostorih in ostale priprave oziroma organizacija. Tudi 
letos so se na naše povabilo odzvale članice Turističnega društva Hrastnik, ki so pekle 'Krumpentoč', 
zakar se jim iskreno zahvaljujemo. 

Prišla je torej sobota in sicer takšna kot je bila napovedana, turobna, žalostna, meglena in tudi s 
krajšimi deževnimi izpadi. Mi smo bili na mestu in prav nič se nismo ozirali na vreme. Kostanj se je 
pekel, dekleta so pekla 'Krumpentoč', za mošt sta poskrbela naš Vili in Lojzka, 'antifriz' sta prinesla 
Duško in Stanka, Branko je pripeljal tudi nekaj Cvička, tudi Ljubo je prinesel nekaj tekočega – vsega v 
izobilju. Kot je bilo obljubljeno so prišli tudi člani in članice MS, ki so tudi letos poskrbele da smo se na 
pikniku tudi malo posladkali z domačimi sladkimi dobrotami, tudi njim najlepša hvala. 

Dogovorjeni smo bili, da naš piknik popestrijo tudi jadralni padalci. Žal so oni še bol odvisni od 
vremena kot mi planinci, tako da za varne polete nikakor ni bil primeren dan. Upajmo da bo drugo 
leto več sreče z vremenom, ter da bomo lahko uživali v njihovih akrobacijah. 

V naše veselje je srečno prispela tudi četica učencev in spremljevalcev, ki so prišli peš iz Hrastnika.  
Pridni ni kaj. Vmes so morali tudi malo vedriti, in na Kal so tudi prišli v rahlem dežju. Pospremili smo 
jih v našo planinsko sobo v pritličju koče, kjer so si odpočili, se lahko preoblekli, ter pogreli z dobrim 
čajem, ki ga je pripravila oskrbnica Slavi. Seveda je bilo dovolj tudi pečenega kostanja, ki so ga z 
veseljem luščili. 

     
Navkljub zelo slabemu vremenu lahko rečemo da je letošnji kostanjev piknik zelo lepo uspel, za kar so 
poskrbeli tudi ostali planinci in udeleženci piknika, ki mislim da jih ni bilo nič kaj manj kot prejšnja 
leta. 

Na koncu še hvala vsem, ki ste prišli na naš tradicionalni kostanjev piknik, še posebej pa vsem tistim, 
ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji in izpeljavi piknika. 
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DRUŠTVENI IZLET PO NOTRANJSKI / 22. oktober 2016                                        Irena ZDOVC 

Kar 35 let že naše društvo sodeluje s PD Logatec. Tokrat smo se dogovorili z gospodom Slabe 
Janezom, da nam pripravi zanimivo potepanje po njegovih krajih.  

Skozi enega najdaljših drevoredov - Napoleonovem drevoredu lip, smo se pripeljali v Logatec, kjer nas 
je v hladnem, sobotnem jutru, na Kalcah pričakal gospod Janez.  Kar večina naših članov je 
planinskega prijatelja že poznala in snidenje je bilo prisrčno, saj se že kar nekaj let niso videli. 

Pripravil nam je krajši pohod do razglednika pod  Srnjakom,  vmes pa smo se kar nekajkrat ustavili ob 
logaških znamenitostih. Presenečena sem bila kako obsežno je gospodovo poznavanje zgodovine in 
vseh drugih podatkov, ki jih je sistematično povezoval med seboj. Res je živa zakladnica in težko bi 
mu kdo postavil vprašanje, na katerega on nebi znal odgovoriti.  

Zaradi mrazu smo kar pospešili korak, da smo se malo ogreli. Ko pa so se noge malo utrudile, je g. 
Janez poskrbel, da smo  mu prisluhnili v pripovedovanju novih in novih zanimivosti. Logatec je skozi 
dolgoletno zgodovino bil priznan, kot ena izmed najpomembnejših strateških točk pri prehodu z 
Apeninskega polotoka v Srednjo Evropo. Gre za edini večji prehod med Alpami in morjem in to so 
različne vojske s pridom izkoriščale. Nekako je ta svet v preteklosti veljal za mejaša med zahodom in 
vzhodom. 

 
Zelo zanimivo mu je bilo prisluhniti ob pripovedovanju, o njihovem kraškem svetu, ki je že kar 
nekajkrat bilo poplavljeno z visokimi vodami. Še veliko več  nam je povedal o raznih vpadih 
najrazličnejših vojsk, ki so se ustavile v njihovem kraju. Kako in v kakšnih pogojih so živeli, se 
prehranjevali in kako težaško je bilo njihovo delo. 
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Prvi daljši postanek smo imeli na stari rimski utrdbi. Prvi obrambni sistem na Hrušici je bila utrdba na 
Lanišču z obrambnim zidom nad vzhodnim pobočjem Hrušice. Lanišče je bila močna, iz klesancev 
zidana utrdba v kateri je bila stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj obzidja. 

Še malo smo se sprehodili naprej po gozdu, do njihovega na novo urejenega razglednega stolpa pod 
Srnjakom.  Uredili so ga planinci s prostovoljnim delom na prav lepi lokaciji, sredi gozda, od koder 
nam pogled seže vse naokrog, naprej po naši lepi deželi. Zelo zanimivo je bilo objeti  tudi eno 
najdebelejših smrek, ki je oddaljena le nekaj minut. Visoka, ravna in mogočna je in premore čez 20 
kubikov lesa. 

    

Pogledali smo si še  rimski, obrambni stolp nad Staro pošto na Hrušici, kjer je tudi na novo urejen mali 
muzej o starih Rimljanih na tem ozemlju. Tu je tudi gostinski lokal, kjer smo nahranili naše lačne 
želodčke, se zahvalili g. Janezu za lepo preživet dan in njegovo strokovno vodstvo. Janez res pozna 
ogromno podatkov in jih tudi zna na priljuden način posredovati naprej. 

V spomin in v znak dolgoletnega prijateljstva med društvi smo Janezu v zahvalo podarili knjigo o 
Hrastniku, on pa nas je tudi prijetno presenetil s posebnim darilom – ročno poslikanim kamnom, ki 
prikazuje povezanost obeh društev. Potem pa smo se s prijetnimi občutki odpeljali proti domu.  

     

"Človeško srce, ki je proč od narave, postane trdo." Standing Bear 
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ZAKLJUČNI IZLET v letu 2016 – ZELENICA / 3. in 4. december               Irena ZDOVC 

»Tišina v gorah, kjer ne slišimo prometa in hrupa, nas opomni kako prijetna ter pomembna je, saj 
nam omogoča, da slišimo sebe in se umirimo. » 

V hladnem decembrskem  jutru smo se pripeljali na naše izhodišče, na Ljubelj. Kar malo presenečena 
sem bila, saj je bilo na parkirišču za ta čas že kar dosti parkiranih avtomobilov. Vidi se, da nas je vsako 
leto več,  ljubiteljev planin  ki skušamo izkoristiti lepe dni za potepanje  po naših lepih vršacih. 

Ker smo imeli na voljo dovolj časa smo se odločili da gremo  čez Bornove tunele do Prevale in nato 
naprej do Robleka, potem pa se vzpnemo malo višje po pobočju Begunjščice, katero  prečimo po 
južni strani in se spustimo na Zelenico. 

Pot je bila več kot odlična, tako da smo lepo napredovali.  Iz Prevale proti Robleku, čez Rožco,  je bilo 
kot v pravljici. Nad nami strma pobočja Begunjščice, drevje ki raste po tem pobočju pa ozaljšano s 
prečudovitim belim poprhom, ki se je lesketal  v sončnih žarkih, ki so nas počasi, a vse bolj in bolj 
greli. 

Pogledi na mogočni Stol in sosednje gore so bili tako živi in jasni, saj je bilo nebo povsem brez oblačka 
in sonček je na Robleku že prav toplo grel. Nismo mogli kar mimo doma, ne da bi se malo dlje ustavili 
in občudovali vso to lepoto, ki smo jo imeli pred seboj. Kar dosti je bilo obiskovalcev doma, ki so se 
skupaj z nami predajali toplim sončnim žarkom in vpijali vso to lepoto pred nami. 

Pot ki se vije po severnem pobočju Begunjščice proti Zelenici je zelo zanimiva. Stezica se izmenično 
spušča in dviguje, vmes je tudi nekaj jeklenic, pa celo na zaplate trdega, zmrznjenega snega smo 
naleteli. Sonca  je bilo seveda manj, a kljub vsemu večkrat od prečudovitih lepot obstanemo in 
onemimo. Beseda prečudovito, se zdi dosti premalo za vse te lepote pred in okrog nas. 

Malo pred temo smo prispeli do našega cilja, do koče na Zelenici /1544m m/, ki stoji sredi križišča 
večih planinskih poti. Prikupna lesena hiška, s prijaznimi oskrbniki. V koči sta nas pričakala Lojzka in 
Dolfi, ki sta zaradi zdravstvenih razlogov ubrala krajšo pot, direktno do koče. Skupaj smo poskrbeli, da 
naši želodčki  niso bili lačni, potem pa  smo se malo poveselili, v prijetnem ambientu, skupaj s še 
drugimi gosti. Koča nudi kar dosti udobja, saj premore tudi kopalnice, kar je seveda v naših gorah prej 
izjema, kot pa pravilo. Pa tudi sobe so bile zelo tople in udobne, tako, da smo se lahko dodobra 
odpočili in naspali. 

 
V nedeljo smo se zbudili v še en prelep, sončen dan, ki nas je zvabil še na eno pot. Tokrat smo si 
izbrali Palec. Vrh je visok 2026 m. Pot do njega ni tako enostavna, kot se je v začetku zdelo, a uspelo 
je vsem, ki smo se podali na pot. Skozi Suho Ruševje vse do vrha, tam pa se znamo  veseliti, kot mali 
otroci, saj smo vedno znova poplačani za ves naš trud, s prekrasnimi razgledi daleč naokrog. 

Pot nazaj v dolino  nam je bila v čisti užitek, saj sta bila za nami dva krasna dneva, ko smo po dolgem 
času lahko spet v popolnosti zaužili vse lepote in dogajanje  po naših gorah. In s tem zavedanjem, da 
vedno za dežjem posije tudi  sonce in da se slej ko prej najdejo dnevi, ko lahko brez skrbi uživamo in 
se imamo lepo tam, kjer nam je najlepše, smo zaključili naše potepanje po prečudoviti Gorenjski in se 
vrnili v varno zavetje naših domov. 

»Pot si lahko otežimo s težo bremen  na hrbtu. Modri popotniki nosijo po poti le najnujnejše. Tako 
je tudi v življenju. Za lahkotnost bivanja moramo nositi čim manj bremen in posedovati le 
najnujnejše« 
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EVEREST                                          Herman DONIK 

V sedemdesetih letih, pri mojih  devetih letih starosti, smo vsi imeli vzornike pri športnikih, 
osvajalcih ter igralcih. Moja vzornika sta bila Edmund Hilary in Sherpa Tenzing Norgaj, 
prvopristopnika na Everest. Živeli smo na ravnini in edini hrib je bila globoka in velika gramoznica. 
Doma sem mami odpel vrv za sušenje perila in kot veliki osvajalec Everesta privezal vrv na rob 
gramoznice na drevo, drugi konec pa privezal okoli pasu in se po največji strmini spuščal gor in dol. 
Zamišljal sem si, da osvajam Everest. Zvečer se je veliki osvajalec Everesta z rdečo zadnjo platjo in 
jokom spravil spat, ker vrv ni bila več uporabna za prvotni namen sušenju perila in so starši uporabili 
vzgojne metode, ki so bile takrat v modi. 

Z leti se je moje zanimanje in znanje o Everestu in Nepalu samo bogatilo. Kadarkoli sem zasledil v 
časopisu kak članek o odpravah in alpinizmu, sem ga z največjim zanimanjem prebral. Knjige sem na 
dušek prebral. Čeprav sem pridobival splošno razgledanost o Everestu in Nepalu, se z alpinizmom  
takrat nisem aktivno ukvarjal. 

Bili so hribi in plezarija, ampak nič resnega. Danes mi je žal, saj sem imel vse možnosti. Nekje po 
štiridesetem letu so se informacije o Nepalu, o Sherpah, o Everestu kopičile in so se začele pojavljati 
želje po obisku Nepala, videti Everest, stati pod njim in videt, če je res vse tako kot sem prebral. 
Naredil sem prvi korak in kontaktiral Pepevnik Franca Acota. O njem sem dosti slišal in prebral, 
večkrat je bil v Nepalu in kar je bilo zame pomembno, da je bil na Everestu. Aco je kot prvi Slovenec 
priplezal na Everest po tibetanski strani. 

Tako sem se z Acotom in manjšo skupino odpravil v Nepal. Leteli smo iz Južne Koreje, čez Kitajsko in 

Tibet, ter iz letala prvič videl Everest. Bil je ogromen. Meni se je zdel velik kot cele Julijske Alpe. 
Končno sem ga videl. Počutil sem se kot majhen otrok, ko dobi darilo. Drugo darilo pa je bil 
Khatmandu. Čisto drugi svet, budizem, hinduizem in ostale religije živijo v sožitju. Stare stavbe in 
sakralni objekti različnih religij ter domačini dajo Khatmanduju posebno energijo. Mesto ima dušo. Ko 
odhajaš, te ne spusti ravnodušnega.  Revščina je velika, toda berači niso vsiljivi in tudi ljudje,  čeprav 
imajo malo, se povečini smejijo in so prijazni. Promet je kaotičen, v mestu je veliko smoga, toda te 
nevidne sile Khatmanduja so me očarale in se zato rad vračam. 

Da smo prišli iz Khatmanduja pod Everest, nas je čakal adrenalinski polet z dvomotornim 
propelerskim letalom in pristanek na enem izmed najnevarnejših letališč na svetu Lukla, ki je na višini  
2800 m. Na letalu nas je bilo šestnajst , pilot in kopilot ter stevardesa katera ti da vato, da si zamašiš 
ušesa zaradi glasnega hrupa motorja. 
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Pilot in kopilot sta upravljala letalo z vzvodi in stikali, ni nobenega računalnika, le staro letalo in stara 
šola letenja. Letališče Lukla je res posebno, nahaja se med hribi, pred pristajalno stezo pa je 
sedemsto metrski prepad, steza je široka dvajset metrov in dolga štiristo osemdeset metrov z 
naklonom enajst stopinj, na koncu pristajalne steze pa je deset metrov visoka podporna betonska 
škarpa na hribu, ki se ti z veliko hitrostjo približuje in če pilot ne zavira pravočasno, imaš lahko bližnje 
srečanje s škarpo. Nič kaj prijetni občutki in ko smo stopili  iz letala smo si kar oddahnili. Iz Lukle do 
baznega tabora pod Everestom smo rabili osem dni hoje, pot je dolga cca 60 km. Dolini, po kateri 
vodi pot, se reče Solo Khumbu in je domovanje Sherp. Tu jih živi še približno pet tisoč. Ob poti so vasi, 
lodži (prenočišča), samostani in Namce Bazar, ki je upravno središče doline. 

 
Nosači na poti 

Po poti se prenaša vse na hrbtih nosačev, zobkijev in jakov, od hrane do gradbenega materiala. Zobki 
je mešanec med jakom in bivolom, ima kratko dlako in tovor nosi do 3000 m visoko. Višje pa nosi jak, 
ki je s svojo dolgo dlako in velikimi rogovi kralj te poti. Dolg je  dva in pol metra, visok meter in pol ter 
širok do 80 cm. Na poti  se mu moraš umikati, če hočeš ostati cel. 

 
Jakiji - Kralji poti 
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Pod Namče Bazarjem je majhna planota v gozdu in med drevesi zagledaš špičko Everesta. S tega 
mesta sem drugič zagledal Everest, tam daleč je bil in do njegovega vznožja me je ločevalo še šest dni 
hoje. Nad Namče Bazarjem pa je pogled za bogove, z desne Ama Dablam (skoraj sedemtisočak) in za 
nekatere najlepša gora v Himalaji, v sredini osemtisočak Lotse in Nuptse (skoraj osemtisočak), v 
sredini med njima pa vršna piramida Everesta. 

 
Slika za bogove 

V sredini med temi mogočnimi vrhovi pa na višini štiri tisoč metrov stoji budistični samostan 
Tjengboče. Sem ateist, toda budizem se me je dotaknil, blažen občutek med menihi in med njihovimi 
obredi, njihovo zvonjenje z majhnimi zvončki, udarjanje na bobne, trobljenje z dolgimi trobljami in 
mrmranje  njihovih manter te na tej višini kar odnese med te visoke hribe. Počutiš se drugače, 
ponižno, umirjeno, hvaležno, čas se ti ustavi. Občuduješ lepoto Himalaje in vsrkavaš njeno energijo. 

 
Nebesne lepote 
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Nikoli ne bom pozabil večera, ko so se iz samostana Tjengboče slišaili zvoki trobil, ki so se razlegali po 
dolini in ustvarjali mistično vzdušje ter vabili k večernemu obredu. Medtem pa je luna tako čudovito 
osvetlila vrhove Everesta, Lotseja in Ama Dablama, da sem samo gledal in gledal ter vsrkaval to 
nebesno lepoto. Čustva so me premagala tudi, ko je Sherpa Migma pel budistične mantre, Aco pa 
obešal molilne zastavice preko velikega kamna, na katerem je bilo zapisano ime Janez Jeglič. 

 
Spominsko obeležje Janezu Jegliču 

To ime je vklesal Tomaž Humar v spomin na svojega prijatelja soplezalca. Skupaj sta preplezala 
prvenstveno smer na Nuptse.  Janeza je sunek vetra z vrha za vedno odpihnil v globino. Oba sta bila 
Acotova dobra prijatelja. Ob večerih, ko je sonce zašlo in se shladi proti ledišču, smo v lodžih ob 
toplem zavetju poslušali Acota, ki je obujal spomine na alpinistične odprave, plezanje na Everest, pa 
tudi spomine na svoje prijatelje, ki so za vedno ostali v teh gorah. 

 
Proti baznemu taboru 
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Bazni tabor pod Everestom je na 
višini 5300 m in je od neviht, snega in 
skal razbrazdana površina, ki se 
nenehno spreminja, kajti leži na 18 
km dolgem Everestovem ledeniku, 
kateri počasi polzi v dolino.  Od tukaj 
se vidi sedlo Lo La, čez katerega so 
davnega leta 1979 naši plezalci 
splezali na Everest. Nad Ledenim 
slapom se vidi vrh Lotsea. Ledeni slap 
nad bazo zgleda grozno, ledene 
kocke velike kot hiša se dnevno 
podirajo in za sabo puščajo zvoke 
grmenja. 

Pot na Everest in Lotse vodi čez slap. 
Ta prostor, na katerem leži Bazni 
tabor, ima svoje lepe in krute zgodbe 
ter svojo zgodovino.  Nad Baznim 
taborom je 5500 m visoki Kala Patar, 
s katerega sem občudoval Everest v 
vsej svoji veličini in mogočnosti. 

Vesel sem bil, da so se mi moje želje 
in sanje uresničile in da sem končno 
stal pod Everestom. Pri mojem 
naslednjem obisku doline Solo 
Khumbu pod Everestom sem obiskal 
še vasico Thame, kjer sem si ogledal 

rojstno hišo mojega vzornika Sherpe Tenzinga Norgaja, zaradi katerega sem v mladosti imel majhne 
probleme z vrvjo za sušenje perila. 
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KLEMEN ZORAN - prejemnik Spominske plakete PZS          Marjan PERGAR 
 

Planinska zveza Slovenije vsako leto na posebni slovesnosti nagradi zaslužne in dolgoletne člane s 
posebnimi priznanji. Spominske plakete se podelijo tistim članom, ki so za svoje delo prejeli že vse tri 
častne znake in praznujejo v tistem letu tudi visoko življenjsko obletnico. Svečanost PZS organizira v 
enem od sedežev svojih društev. 
Letošnja podelitev je bila v soboto 03. decembra 2016  v Lendavi, in Planinsko društvo Lendava se je 
resnično potrudilo in prireditev je bila vrhunska. V  novem kulturnem domu smo se zbrali dobitniki 
priznanj in spremljevalci ter najvišji predstavniki PZS s predsednikom. Po uvodni himni planincev in 
nagovoru organizatorjev se je začel svečani del izročanja najvišjih priznanj najbolj zaslužnim. Med 
njimi tudi našemu 90 - letniku Zoranu. 
Zorana poznamo vsi v Hrastniku, še najbolj pa planinci, saj je član društva že od ustanovitve. Nešteto 
je hribov in gora, na katere se je povzpel, veliko je prehojenih transverzalnih in lokalnih obhodnic. 
Zoran je eden tistih srečnikov, ki je v gorah našel zadovoljstvo in srečo, zato jim je ostal zvest vse do 
današnjih dni. Seveda pa je tudi njemu očak Triglav velik dosežek in ne vem, če ima preštete vse 
vzpone na njegovo teme. 
 
 

 
 
Pomembno je tudi poudariti Zoranove zasluge in vloženo delo v izgradnjo Koče na Prehodavcih. V 
sredini petdesetih let prejšnjega stoletja je bil eden od pomembnih članov zasavskih planincev pri 
realizaciji tega projekta, ki so ga v celoti zgradili Zasavci, zato se že več kot petdeset let koča imenuje 
Zasavska koča na Prehodavcih. Zoran jo je nazadnje obiskal samo par let nazaj. 
Po končani prireditvi, bogati s kulturnim programom prekmurskih pesmi in plesov smo se vsi 
odpravili na bližnji, novi razgledni stolp, zanimiv tudi zato, ker z njega lahko vidimo pokrajino treh 
držav: Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Stolp je visok 42 m in je tudi lep dosežek arhitekture in 
gradbeništva. 
Po ogledu stolpa smo se zbrali na bližnji turistični kmetiji, kjer smo še malo posedeli, stari prijatelji so 
se spet srečali in uživali smo v obujanju spominov. 
Zoran, upam, da si tudi ti ta dan doživel v prijateljskem in prijaznem vzdušju, še enem ob tvoji 
devetdeseti letnici, ki si jo praznoval v preteklem letu. Zato mi dovoli, da ti še enkrat zaželim:    ŠE  NA 
MNOGA; ZDRAVA LETA !!! 
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Planinsko društvo Hrastnik 
Log 3 
1430 Hrastnik  

 

 

 
 

 
Zadeva:  VSEBINSKI  IN  FINANČNI  PROGRAM        za leto 2017 
 
V letu 2017 načrtujemo prihodke v proračun v višini cca. 10.630,00  Eur.   
 

PRIHODKI  v Eur  

Članarina 3000,00 

Prihodki iz občinskega proračuna (sofinanciranje športnih programov) 1350,00 

Prihodki donacij športne zveze   100,00 

Prihodki najemnine za dom na Kalu 6000,00 

Prihodki od donacij iz odmerjene dohodnine davčnih zavezancev   180,00 

Prostovoljni prispevki članov       0,00 

PRIHODKI                                                                                              skupaj  Eur                                      10.630,00 

 

Odhodke bomo prilagajali prihodkom.  
 
Vsebinski program dela društva v letu 2017 naj bi zajemal naslednje aktivnosti: 

• izletniška dejavnost po priloženem programu izletov, 

• izvedba tradicionalnih akcij PD Hrastnik, 

• kompletiranje glasila 'Naša pota', skeniranje, ter objava v dLib NUK Ljubljana, 

• redni pregledi, vzdrževanje in obnova planinskih poti, 

• nabava in montaža smernih tabel PZS na naših planinskih poteh, 

• vključitev obhodnice 'Po poti spominov NOB občine Hrastnik' v kataster poti PZS, 

• gostitev zbora markacistov PD MDO Zasavja in Posavja na Kalu, 

• redno vzdrževanje planinskega doma na Kalu in okolice, 

• opravljanje vseh zakonsko obveznih letnih, ter obdobnih pregledov in meritev, 

• nabava in montaža snegolovov na strehi doma, 

• nabava in zamenjava dotrajanih žlebov na strehi doma, 

• pleskanje stropa nad glavnim vhodom, 

• zamenjava oken v društveni pisarni Log 3 in pleskanje prostora, 

• izobraževanje strokovnega kadra društva (markacisti, vodniki), 

• izdelava, oziroma nabava praktičnih daril za izvedbo 10. Ojsterškovega pohoda na Kal, 

• nadaljevati zgledno sodelovanje z ostalimi društvi v občini, OŠNHR Hrastnik, ŠZ 
Hrastnik, MDO Zasavja in Posavja, ter PZS. 

 
Vsekakor bodo dobrodošle pobude in predlogi vseh članov društva kar se tiče akcij, nalog in 
dejavnosti društva, upamo pa tudi v nadaljne uspešno sodelovanje z občino. 

             Predsednik  PD Hrastnik: 
         Vojko ZUPANČIČ 
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PD HRASTNIK  -  PROGRAM IZLETOV IN AKCIJ v letu 2017 
 

 

JANUAR: sob. 07.01 Novoletni pohod na Kum 
 sob. 07.01 Pohod na Osankarico 
 sob. 28.01 Resevna       
 
FEBRUAR: ned. 12.02 Pohod na Zasavsko sveto goro 
 sob. 18.02 Dobrča       
 
MAREC: sob.÷ned 18.÷19.03 Po Zasavski planinski poti – 1.del    
 sob. 25.03 Občni zbor PD Hrastnik na Kalu 
    
APRIL: sob. 08.04 10. Ojsterškov pohod       
 sob. 08.04 Čistilna akcija na Kalu 
 sob. 22.04 10. Šarhov pohod 
 
MAJ: pon. 01.05 Prvomajsko srečanje na Kalu 
 sob. 06.05 Gradiška tura       
 sob. 20.05 Društveni izlet 
 čet. 25.05 Srečanje starejših planincev na Kumu 
 

JUNIJ: sob.÷ned 03.÷04.06 Po Zasavski planinski poti – 2.del    
 sob. 17.06 Dan planinskih doživetij – Dom pod Storžičem 
 pet.÷ ned. 23÷25.06 Gorski Kotar – Samarske stjene     
 

JULIJ: tor.÷ sre. 11÷12.07 Meddruštveni izlet na Prehodavce    
 sob. 22.07 Pohod in srečanje na Igrišah 
 sob. 29.07 Špik Hude police (Italija)     
 
AVGUST: sob. 05.08 Popoldne ob citrah  na Kopitniku 
 ned.÷ pon. 13÷14.08 Kriški podi – Razor      
 sob. 26.08 Okrešelj – Rinke      
 ned. 27.08 Kumska nedelja 
 

SEPTEMBER: sob. 09.09 Planina v Lazu - Debeli vrh     
 sob. 16.09 Srečanje Zasavcev, Savinjčanov in Laščanov na Mrzlici 
 ned. 17.09 Pohod ob Rapalski meji     
 sob. 30.09 Srečanje Zasavskih planincev, PD Laško 
 
OKTOBER sob. 07.10 Sovretov pohod v Šavno peč 
 ned.÷pon. 08.÷09.10 Komna – Kal       
 sob. 14.10 Kostanjev piknik na Kalu 
 sob.÷ ned. 21÷22.10 Po Zasavski planinski poti – 3.del    
    
NOVEMBER: sob. 04.11 Gradišče – Lavričeva koča     
  sob. 11.11 Levstikov pohod od Litije do Čateža 
 ned. 19.11 Vrtovčev pohod      
 ned. 26.11 Pohod na Čemšeniško planino 
    
DECEMBER: sob. 02.12 Večerno druženje na Mrzlici 
 sob.÷ ned. 16÷17.12 Zaključni izlet v letu 2017 - po dogovoru   
 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa – prestavitve, dopolnitve ali odpovedi posameznega izleta 
zaradi vremenskih ali drugih okoliščin. 

Na posamezne izlete se podajamo vremenskim razmeram in zahtevnosti izleta ustrezno opremljeni, ter 
kondicijsko pripravljeni. 

Želimo vam veliko lepih trenutkov na naših izletih.              UO PD Hrastnik 
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OSNOVNA ŠOLA  
NARODNEGA HEROJA RAJKA 
HRASTNIK 
 

 
PROGRAM IZLETOV  »MLADI PLANINEC« ZA ŠOLSKO LETO 2017 
        
1. Nočni pohod Kopitnik – Gore 
2. Planica - Tamar 
3. Srečanje mladih planincev 
4. Sovretova pot 
5. Kal – kostanjev piknik 
6. Dragov dom 
 
 
Za uresničitev našega plana bomo potrebovali pomoč PD pri sofinanciranju avtobusnih 
prevozov tako kot vsa leta doslej, za kar se PD Hrastnik lepo zahvaljujemo. 

                                                                                                    
   
   Mentorji mladih planincev: 

 
                                                                                       1. – 3. razreda   Dragica Pasičnjek 
                                                                                       4. – 6. razreda   Mili Gornik 
                                                                                       7. – 9. razreda  Janko Slapničar 
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TRANSFERZALCI  IN  POHODNIKI  PD HRASTNIK V  LETU  2016        

 

SLOVENSKA PLANINSKA POT:       1.  BABIČ Stane 

 

ZASAVSKA PLANINSKA POT: 1. BABIČ Stane 
2. BASTIČ Marjan – 2x 

 

POT SPOMINOV NOB OBČINE HRASTNIK 1. PERGAR Olgi 
2. PERGAR Marjan 
3. BASTIČ Marjan 

 
 

POHODNIKI (ČLANI PD Hrastnik), KI SO BILI V LETU 2016 VEČ KOT 50 KRAT NA KLOBUKU

1. KAŠE Jože     8.     KUPEC Aleš 
2. KAVZAR Klavdija    9.     PUFLER Ečo 
3. KAVZAR Marko    10.   SKOČIR Bojan 
4. DELIČ Danilo     11.   VUČETIČ Ivo 
5. GRAČNER Marjan    12.   VUČETIČ Marija 
6. KOLARIČ Bojan    13.   ZDOVC Irena 
7. LIPOGLAVŠEK Stane 

 
Čestitamo vsem pohodnikom za opravljene pohode oziroma uspešno končane transferzale. 
 

 
 

PRIZNANJA  V  LETU  2016            

SPOMINSKA PLAKETA PZS 

1. Zoran KLEMEN – podelitev v Lendavi dne 03. decembra 2016 

ZLATI ČASTNI ZNAK PZS 

1. Stanislava OJSTERŠEK 

SREBRNI ČASTNI ZNAK PZS 

1. Friderik MLINAR 

BRONASTI ČASTNI ZNAK PZS 

1. Frida DAMJANOVIČ 

2. Renata LESKOVŠEK 

3. Vlasta SKOBE 

 

Zahvaljujemo se vsem prejemnikom za njihov prispevek pri delovanju PD Hrastnik in obenem 
čestitamo za prejeta priznanja. 
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Triglav / 03 ÷ 04. avgust 2016  

      
Hochalmspitze 3360m   / 14 ÷ 15. april 2016 

 

 
Po kucelnjih proti Velikemu vrhu – Veži - 2110 m 
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Glasilo:    NAŠA POTA 

Izdajatelj:    Planinsko društvo Hrastnik  (za interno uporabo) 

Uredil in tehnično oblikoval:  Vojko ZUPANČIČ 

Fotografije: Stane BABIČ, Renata LESKOVŠEK, Marjan PERGAR,  
Zoran KLEMEN,  Vojko ZUPANČIČ 

Ilustracije: Učenci OŠNHR Hrastnik 
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