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Članstvo v zadnjih letih 
 A+ A B S+Š P+0 OPP SKUPAJ % 

2010  6 123 2 70 0 201  

2011  5 113 3 56 0 177 -11,94 

2012 0 3 102 4 56 0 165 -6,78 

2013 0 2 86 5 52 0 145 -12,12 

2014 1 2 94 3 40 0 140 -3,45 

2015 0 4 91 2 35 0 132 -5,71 

2016  4 107 3 25 0 139 5,30 

2017  3 101 3 26 0 133  

 

A. Planinsko društvo HRASTNIK - ČLANI PZS                  v letu 2017 133 

B. Planinsko društvo HRASTNIK - PODPORNI ČLANI      v letu 2017 35 

 SKUPAJ ČLANOV      v letu  2017 168 
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ORGANI  PD Hrastnik za obdobje 2017 do 2020 
 

UPRAVNI ODBOR:  • Vojko ZUPANČIČ  - predsednik 
    • Marjan PERGAR  - podpredsednik 
    • Frida DAMJANOVIČ  - tajnica 
    • Vlasta SKOBE   - blagajničarka 
    • Ivan KOVAČ   - gospodar 
    • Stane BABIČ             - odsek za pota 
    • Dolfi PODPEČAN  - praporščak 
    • Jelka FEGUŠ   - delo z mladimi planinci 
    • Simon MEDVEŠEK  - skrbnik spletne strani, urednik 
          glasila 
    • Zoran KLEMEN  - kronist 
    • Ivan KMET   - član 
    • Jože KAŠE   - član 
    • Andrej KOVAČ  - član 
 

NADZORNI ODBOR:   • Ivan VUČETIČ   - predsednik Ljubo ZALEZINA     - namestnik 

                                              • Albin ŠEŠKO     - član               Slavi OJSTERŠEK     - namestnica 

                                               • Bojan SKOČIR  - član               Donik HERMAN      - namestnik 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:  • Antonija ZUPANČIČ   - predsednica 

                                               • Branko ZUPANČIČ     - član 

                                               • Anton VERAČ             - član 

Planinsko rudarski dom na Kalu   (946 m)
  

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 

http://www.pzs.si/koce.php?pid=136


LETO 33  /  ŠTEVILKA 52      NAŠA  POTA / marec 2018 

 
4 

 

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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Članstvo in članarina 2018 

 

PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK 

Vrste članstva in cenik članarine za leto 2018  

 

KATEGORIJE članstva 
članarina 2018  

(EUR) 

A 

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim 
obsegom ugodnosti 

55,00 

družinski popust 50,00 

B 

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim 
obsegom ugodnosti 

25,00 

družinski popust 20,00 

B1 
polnoletna oseba starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti, v letu 
2018 vključno oseba letnik rojstva 1953 ali manj 

18,50 

S+Š 

srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 
v letu 2018 vključno oseba letnik rojstva 1992 ali več 

16,00 

družinski popust 12,80 

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

družinski popust 5,60 

IN 

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta 
poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z omejenim 
obsegom ugodnosti. 

7,00 

družinski popust 5,60 

PČ podporni član 5,00 

V PD Hrastnik se lahko včlanite tudi preko spletne strani PZS  (https://clanarina.pzs.si/),   ter od junija 
2018 naprej tudi na PETROL-ovih bencinskih servisih. 

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 

 

https://clanarina.pzs.si/
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Seznam ugodnosti za člane PZS 

Kategorije članstva: A B B1 S+Š P+O IN* 

Zavarovanja članov PZS 

1. nezgodna smrt pri planinski dejavnosti    **   

2. invalidnost pri planinski dejavnosti       

3. stroški reševanja v tujini – ves svet       

4. stroške reševanja v gorah Evrope in Turčije       

5. zavarovanje odgovornosti v tujini – ves svet       

6. zavarovanje odgovornosti v gorah Evrope in Turčije       

7. 
Zavarovanje prehodne oskrbe in zavarovanje za 
zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi 
požara 

      

Prenočevanje v planinskih kočah 

8. 
50 % za prenočevanje v planinskih kočah PZS, 30 % 
za sobe z od 1-6 ležišč v kočah I. kategorije 

      

9. 
popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 13 
planinskih organizacij Evrope in Kanadi 

      

10. oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah       

Popusti pri nakupih planinske literature in opreme (seznam spodaj) 

11. 
Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi 
planinec/Mlada planinka*** 

      

12. nakup edicij v Planinski založbi PZS (20 %)       

13. Letna naročnina na Planinski vestnik (25 %)       

14. 
popust pri nakupu opreme in storitev pri 
pogodbenih partnerjev PZS 

      

 
Opombe (podrobnejša pojasnila najdete v poglavju o zavarovanju): 
* V skladu z zakonskimi možnostmi.  
** Zavarovano kritje pogrebnih stroškov do višine 1.500 €. 
*** Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo članov P+O, plus 
10 %. 
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.  

https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=79
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=17
https://www.pzs.si/vsebina.php?pid=79
http://www.pzs.si/
http://clanarina.pzs.si/preveri.php
http://clanarina.pzs.si/preveri.php
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Planinsko društvo Hrastnik 
Log 3 
1430 Hrastnik  

 

 Hrastnik 31.03.2018 

Zadeva:  LETNO POROČILO PLANINSKEGA DRUŠTVA HRASTNIK za leto 2017 
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, 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 31. marca. Na občnem zboru pregledamo opravljeno delo društva za 
preteklo leto in sprejmemo vsebinski in finančni program dela za tekoče leto. 

V letu 2017 je bilo v društvo včlanjenih 133 rednih in 35 podpornih članov, torej skupaj 168 članov. V 
primerjavi z letom 2016 se je članstvo društva zmanjšalo  za enega člana (članov PZS je 6 manj in 
podpornih članov 5 več). 

2.) Poročilo o opravljenem delu v letu 2017 

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

V letu 2017 smo se udeležili 44 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 maju in sicer na Gorenjsko. Izleta se je udeležilo 29 članov. Dan 
slovenskih planincev je bil pri Domu pod Storžičem. Udeležilo se ga je 23 naših članov. Kot vsako leto 
smo tudi tokrat organizirali naše tradicionalne akcije (Ojsterškov pohod na Kal, ki je bil v letu 2017 
jubilejni - deseti, 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 ali drugih vzrokov je bilo odpovedano kar 7 izletov, vključno z 
zaključnim izletom v decembru. V letu 2017 smo imeli v programu izletov tudi plan prehoditi celotno 
Zasavsko planinsko pot v več etapah. V tem letu smo uspeli izvesti tri etape, ostale tri pa smo izvedli v 
januarju in februarju 2018. Celotno ZPP je tako prehodilo osem naših članov. 

Izvedli smo tudi nekaj dodatnih izletov, ki niso bili v programu društva. 

Za organizacijo in izvedbo izletov po programu društva skrbita dva registrirana vodnika, ki morata za 
potrditev registracije vsako leto na PZS poslati poročilo o opravljenih izletih. Vsaka tri leta se morata 
udeležiti izpopolnjevanj ki jih organizira PZS. 

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.  

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 2017 precej aktivni. Poleg rednih pregledov 
in vzdrževanja poti smo zopet imeli nekaj dela z podrtim drevjem, zaradi katerega je bila pot iz 
Hrastnika na Klobuk v decembru tudi začasno zaprta. 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 delu na osnovi katerih imajo 
potrjeno registracijo. Obdobno pa morajo opravljati tudi redna izpopolnjevanja. 

V marcu so se naši markacisti udeležili zbora  markacistov na Kalu, ki ga je organiziralo naše društvo. 

V letu 2017 je zaključni izpit za markacista opravil Kavzar Marko, tako da so sedaj v društvu štirje 
registrirani markacisti. 

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

Dejavnost krožka mladih planincev 

V letu 2017 je bilo v krožek Mladi planinci vključeno 26 učencev, članov PZS. Izvedli so štiri izlete, 
katerih se je v povprečju udeležilo cca. 25 učencev. Poleg učencev in spremljevalcev se večino izletov 
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udeležijo tudi nekateri starši predvsem mlajših otrok. Izvedli so nočni pohod v Gore, izlet v Planico in 
Tamar, udeležili so se kostanjevega piknika na Kalu, in srečanja mladih planincev na Jančah. 

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 32 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. V letu 2017 nam je uspelo zbrati vse številke 
našega glasila, tako da smo jih vse zbrane kompletirali in arhivirali. 

Od leta 2016 imamo svojo spletno stran. 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. 

V marcu smo v Planinski koči na Kalu organizirali zbor markacistov planinskih društev Zasavja in 
Posavja, udeležilo se ga je 30 markacistov. 

V letu 2017 smo izvedli dve potopisni predavanji. V novembru nam je v mladinskem centru potovanje 
po Nepalu prikazal Herman Donik. V decembru pa so nam v knjižnici Antona Sovreta svoj vzpon na 
najvišji vrh Afrike Kilimanjaro prikazali Alenka in Robi Halzer, ter Antonija in Vojko Zupančič. 

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

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 2017 smo imeli 12 (dvanajst) rednih sej Upravnega odbora društva, praviloma vsako prvo sredo 
v mesecu. Izrednih sej UO v letu 2017 ni bilo. Prav tako ni bilo potrebe za seje ČR (častnega razsodišča). 
NO (nadzorni odbor) društva se je sestal enkrat, in sicer pred občnim zborom, ter pregledal knjige o 
finančno materialnem poslovanju 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 prejeli certifikat DPPK (družinam prijazna planinska koča) za Planinsko rudarski dom 
na Kalu. Ta certifikat je eden izmed pogojev za sodelovanje v akciji 'Naj planinska koča'. Tudi v letu 
2017 smo prišli v ožji izbor desetih koč in na koncu akcije smo zasedli sedmo mesto. 

 
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. 
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2.) Finančno poročilo 

Poslovanje društva  v letu 2017 je bilo odvisno od finančnih sredstev pridobljenih iz razpisa 
'Sofinanciranje športnih programov v občini Hrastnik za leto 2017', 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 31.12.2017, ki ga je pripravil izbrani računovodski servis. 

Dne 21.03.2018 se je v pisarni društva sestal Nadzorni odbor društva, ter pregledal knjige o finančno 
materialnem poslovanju društva. Poročilo NO o ugotovitvah pregleda finančnega poslovanja je priloga 
tega letnega poročila.  

Povzetek iz izkaza poslovnega izida PD Hrastnik za obdobje 01.01. do 31.12.2017. 

PRIHODKI  v Eur 

1.   Članarina 2825,94 

2.   Prihodki najemnine za dom na Kalu 6000,00 

3.   Drugi prihodki – Zavarovalnica Triglav 151,28 

4.   Prihodki donacij športne zveze 0,00 

5.   Prihodki donacij iz dohodnine 228,47 

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

7.   Prostovoljni prispevki članov 200,00 

8.   Obresti pozitivnega stanja 0,05 

PRIHODKI v Eur                                                                       skupaj: 10755,74 

 

ODHODKI  v Eur 

1.   Vzdrževanje doma na Kalu, zavarovanje 1783,94 

2.   Društvena pisarna (najemnina, ogrevanje, elektrika, …..) 943,43 

3.   Stroški pisarniškega materiala, literature, dnevnikov, koledarjev 546,06 

4.   Stroški delovnih akcij, tradicionalnih prireditev 729,56 

5.   Stroški glasila 'Naša pota' in spletne strani 0,00 

6.   Stroški bančne provizije 87,33 

7.   Knjigovodske storitve 146,00 

8.   Stroški izpopolnjevanja, izobraževanja 61,00 

9.   Avtobusni prevozi 1136,85 

10. Povračilo stroškov za prevoz 66,60 

11. Nagrade 0,00 

12. Stroški vstopnin, ogledov 0,00 

13. Članarina PZS 1519,85 

14. Dotacije drugim 0,00 

15. Stavbno zemljišče 47,48 

16. Odpisi vrednosti - amortizacija 2596,91 

17. Druge storitve, stroški materiala 500,00 

ODHODKI v Eur                                                                                                          skupaj: 10165,01 

 
PRIHODKI v Eur                                                                                                          skupaj: 10755,74 

 
ODHODKI v Eur                                                                                                           skupaj: 10165,01 

 
PRESEŽEK PRIHODKOV v Eur                                                                                   skupaj:         + 590,73 

 
To letno poročilo je bilo v skladu z 28. in 43. členom Pravil društva sprejeto na rednem občnem zboru 
članov društva dne 31 marca 2018 v Planinsko rudarskem domu na Kalu.      
         Predsednik  PD Hrastnik 
         Vojko ZUPANČIČ 
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PD HRASTNIK  -  POROČILO IZLETOV IN AKCIJ  v letu 2017 

Datum Kraj             št. udeležencev 

07.01 Novoletni pohod na Kum 12 
07.01 Pohod na Osankarico 10 
29.01 Rifnik – Resevna 10 

12.02 Pohod na Zasavsko Sveto goro 5 
19.02 Dobrča 9 

12.03 Srečanje markacistov Zasavja in Posavja na Kalu 30 
18 - 19.03 Po Zasavski planinski poti 1. del/Lisca - Veliko Kozje - Kopitnik - Gore – Šmohor 9 
25.03 Občni zbor PD Hrastnik na Kalu 43+10 

08.04 10. Ojsterškov pohod na Kal 48 
08.04 Čistilna akcija na Kalu 14 
14.04 Kredarica - Triglav 3 
22.04 10. Šarhov pohod na Pohorje 42 

01.05 Prvomajsko srečanje na Kalu cca. 200 
06.05 Pot ob žici okoli Ljubljane 10 
10.05 Jugova grapa – turna smuka 2 
26.05 Srečanje starejših planincev Zasavja in Posavja na Kumu 4 
27.05 Društveni izlet / Planinski muzej Mojstrana - Planica - Tamar 29 

03.06 Po Zasavski planinski poti 2. del / Kum - Ostrež - Polšnik 10 
11.06 Veliki in Mali Draški vrh 4 
16.06 Poletni festival knjižnice Antona Sovreta   
17.06 Dan slovenskih planinskih doživetij – Dom pod Storžičem 23 
18.06 Nočni pohod Hrastnik - Mrzlica - Kal - Hrastnik 4 

05 - 20.07 Kilimanjaro  5895 m - Tanzanija - Zanzibar 4 
01 - 08.07 8. Lojzov pohod Kum – Triglav,  veterani OZVVS Zasavja 1 
22.07 Pohod in srečanje na Igrišah 20 
29.07 Špik Hude police - Italija 12 

05.08 Popoldne ob citrah  na Kopitniku 10 
13 - 14.08 Kriški podi - Razor 14 
24.08 Plezalna pot na Lisco 6 
26.08 Okrešelj - Koroška Rinka 14 
27.08 Kumska nedelja 8 
31.08 Vidova gora na Braču 4 

30.09 Srečanje Zasavskih planincev na Šmohorju 3 

07.10 Sovretov pohod 10 
07.10 Srečanje mladih planincev Zasavja in Posavja na Jančah 30 
07 - 08.10 Komna - Kal (2001 m) - Komna 11 
13.10 Peka kostanja pri domu starejših občanov Hrastnik 7 
14.10 Kostanjev piknik na Kalu cca. 300 
21 - 22.10 Po Zasavski planinski poti 3. del / Zasavska gora - Čemšeniška planina - Kal 7 

11.11 Levstikov pohod od Litije do Čateža 5 
19.11 Vrtovčev pohod 16 
24.11 Potopisno predavanje Nepal / Donik Herman 15 

02.12 Večerno druženje na Mrzlici 15 
21.12 Potopisno predavanje Kilimanjaro  5895 m / Alenka, Robi, Zvonka, Vojko 82  



LETO 33  /  ŠTEVILKA 52      NAŠA  POTA / marec 2018 

 
12 

 

POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA ZA LETO 2017 

V  letu 2017 je gospodarski odsek opravil skupno 328 prostovoljnih ur na Kalu v planinski koči, 
depandansi ter okolici planinskega doma. Člani, ki so sodelovali v posameznih akcijah in opravljenih 
aktivnosti  so : 
 

1. KMET Ivan 

2. KAŠE  Jože 

3. KOVAČ Ivan 

4. BABIČ  Stane 

5. PODPEČAN Dolfi 

6. ZUPANČIČ Vojko 

7. KOVAČ Andrej 

Vsa  ta dela smo opravili  z lastnim orodjem  in uporabljali lastna prevozna sredstva. 
 
Dela na in v planinski koči, depandansi  ter čistilne akcije okolice doma in planine od aprila do 
novembra 2017: 
 

- zamenjava polomljene lesene ograje okrog planine, 

- čiščenje ponikovalnica za odpadne vode, 

- popravilo vrat na depandansi in potrebna obnovitvena dela, 

- obnova glavnega vhoda in popravilo vrat na teraso, 

- obnova in ureditev treh sob po odločbi sanitarnega inšpektorja, 

- pleskanje kopalnice in zamenjava kotlička v stranišču, 

- obnova in popravilo strehe:  zamenjava dotrajanega žleba, čiščenje žlebov, namestitve 

novih snegolovov,  obnova dimnika (dela so strokovno opravili zunanji izvajalci), 

- zamenjava počenih šip na hodniku (delo opravil steklarski mojster), 

- večkratna popravila otroških igral, 

- čez celo leto skrb za zunanjost koče in okolico, 

- v mesecu maju smo obnovili društvene prostore: vgradnja novih oken, pleskanje, čiščenje 

pisarne in urejanje arhiva. 

HRASTNIK  31.3.2018                                                                   GOSPODARSKI ODSEK 
         KOVAČ Ivan  
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LETNO POROČILO ODSEKA ZA PLANINSKE POTI za leto 2017    

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) 
MARNO - KRIŠTANDOL - KAL 
MARNO - IGRIŠE           

                   
Tudi v letu 2017 smo markacisti našega planinskega društva redno vzdrževali vse naše poti, izdelali 
erozijske zaščite, po potrebi obrezovali vejevje, čistili kanale, dodali nekaj novih markacij in obnovili 
stare. 
Na relaciji  Klobuk - Kal  smo obnovili preperele erozijske zaščite v dolžini 200m in dodali še nekaj 
markacij. 
Žal so tudi v letu 2017 gozdni delavci podirali drevje ob naši poti iz Hrastnika na Klobuk, potrebno je 
bilo čistiti vejevje, ki so ga kar pustili na poti, pa tudi razorali so del poti pod Klobukom. 
V decembru 2017 je snežni vihar podrl kar več velikih dreves na poti iz Hrastnika na Klobuk in potrebna 
je bila večja akcija z več motorkami, da smo odstranili podrta drevesa, pri tem so nam pomagali tudi 
bližnji sosedje, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Pot je bila zaradi nevarnosti za pohodnike nekaj časa 
zaprta. 
Na poti Hrastnik - Matca - Kum smo tudi čistili kanale, dosti je bilo obrezovanja vejevja spomladi, 
obnovili pa smo tudi obledele markacije. 
Na relaciji Kal – Mrzlica smo že v  letu 2016 opazili dodatne modre črte pod našimi markacijami (oznake 
za turno kolesarsko pot). S tem se absolutno ne strinjamo, saj kolesarji zelo uničujejo planinske poti. 
Kolesarji si naj uredijo svoje poti po kolovozih ali gozdnih cestah, mi pa smo podali pritožbo na 
Planinsko zvezo. V zakonu o planinskih poteh je točno opredeljeno, da po markiranih planinskih stezah  
kolesarjenje ni dovoljeno. Zadeva se urejuje in kolesarske poti bodo sedaj potekale po gozdnih poteh. 
 
Delo smo opravljali markacisti:  

- Babič Stane 
- Lipoglavšek Stane 
- Kaše Jože 
- Kavzar Marko 

Opravili smo 90 prostovoljnih ur, materialnih stroškov pa je bilo cca. 125 Eur. 
Vsem planincem pa želimo varen korak po naših poteh in veliko planinskih užitkov. 
   
Hrastnik, 10.3.2018               ODSEK ZA PLANINSKE POTI 
        Babič Stane 
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POROČILO O DELOVANJU KROŽKA MLADI PLANINCI ZA LETO 2017 

V letu 2017 je bilo v krožek Mladi planinci vključenih 34 učencev (od 1. do 9. razreda in učenci iz NIS). 
Vedno, pa se je izleta udeležilo tudi nekaj učencev, ki niso bili člani mladih planincev. Izletov se je v 
povprečju udeležilo med petindvajset in trideset učencev in pet do deset staršev ali starih staršev 
mlajših otrok. Mlade planince so 
spremljali na izletih in pohodih 2 ali 
3 spremljevalci, včasih pa tudi 
planinka Jelka. Zahvaljujemo se za 
spremstvo in družbo in si želimo, da 
bi nas tudi v naslednjem letu 
spremljala na izletih. 
 
Zavedamo se, da si izletov brez 
finančne podpore PD Hrastnik, ne 
bi mogli privoščiti. Zato se 
zahvaljujemo za večinsko kritje 
stroškov avtobusnega prevoza. 
 
V tem letu smo opravili 4 izlete. 

NOČNI POHOD KOPITNIK GORE, 17. 2. 2017 

Nočnega pohoda se je udeležilo 20 otrok in 10 staršev ter otroci, ki niso člani mladih planincev, pa so 
si na pohod želeli. Spremljala nas je tudi planinka Jelka. 
 
Z avtobusom smo se odpeljali do Turja, od tam pa smo nadaljevali pot peš proti Kopitniku in naprej do 
Gor. Bilo je prijetno, saj ni bilo mrzlo, otroci so uživali v temi in lučkah. Vzdušje je bilo ves čas sproščeno. 
Ko smo prispeli do PD Gore je začelo deževati. V koči smo se odpočili in okrepčali. Mlajši so se nato 
igrali v kotičku namenjen njim. 
 
Ob 20. 30 uri je pripeljal avtobus in odpeljali smo se proti domu. 

PLANICA — TAMAR, 8. 4. 2017 

Izleta se je udeležilo 31 otrok, 12 staršev, 3 spremljevalci in planinka Jelka. 
 
Na pot smo se odpravili v lepem sončnem jutru. Na počivališču Voklo smo se ustavili, se okrepčali in 
nadaljevali pot do Kranjske Gore. Iz Kranjske Gore pa smo nadaljevali pot peš proti Planici. Med potjo 
smo se večkrat ustavili, še posebno pa so otroke pritegnili energijski krogi v gozdu. V Planici je otroke 
očaral pogled na skakalnice in sneg. Pot proti Tamarju je potekala z večkratnimi postanki. Na Tamarju 
je planinka Jelka 4 otrokom svečano podelila diplomo in bronasti planinski znak. To so bili Tjaša Vogrinc, 
Luka Petelin, Tjaša Kajič in Polona Kajič. Bili so zelo ponosni. 
  
Po krajšem postanku smo se vrnili v Planico, kjer nas je že čakal avtobus. Vsi veseli, polni novih doživetij 
in nekoliko utrujeni, smo se odpravili na avtobus, ki nas je odpeljal proti domu.  
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SREČANJE MLADIH PLANINCEV NA JANČAH, 7. 10. 2017 

Na srečanje smo se odpravili ob 8:00. Prvi 
del poti smo se peljali z avtobusom nato pa 
smo nadaljevali pot peš. Na travniku smo 
se okrepčali, odžejali in se primerno uredili 
za pot. Po nekaj kratkih postankih smo 
prispeli na Janče, kjer je bilo zbranih že 
veliko mladih planincev. Pripravili so nam 
kar nekaj postojank, kjer smo se lahko 
preizkusili v različnih igrah in veščinah. Še 
posebej zanimiv je bil spust po vrvi. 
Pogostili so nas tudi s palačinkami. 
 
Čas na Jančah je hitro minil in morali smo 
se odpraviti nazaj v dolino. Prijetno 
utrujeni smo se posedli in se odpeljali proti 
šoli. 
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KOSTANJEV PIKNIK, 14. 10. 2017 

Kostanjevega piknika se je udeležilo 24 otrok, 8 staršev, 
trije spremljevalci. Ob 7.30 smo se odpravili s šolskega 
dvorišča proti Kalu. Med potjo smo pojedli malico in se 
večkrat odpočili. Na Kal smo prispel ob 11. uri. Planinci pa 
so nas postregli s kostanjem, »krumpantočem« ter čajem. 
Ob 12. 30 uri smo se odpravili proti Hrastniku, kjer so nas 
na dogovorjenem mestu čakali starši. Nekateri učenci so 
imeli probleme, ker njihova obutev ni bila ustrezna, zato je 
bilo precej žuljev na nogah. 
 
Mentorica: Mili Gornik 
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Povzpela sem se na Kilimandžaro 5895m  
visok najvišji vrh črne celine Afrike  Antonija Zupančič 

Gore obiskujem že celo življenje. Rada imam vse, nizke griče, visoke gore v domačih krajih, pa tudi 
zunaj Slovenije. 
 
Po uspešnem vzponu na Mont Blanc leta 2010 na višini 4810 m, sem si zaželela, da bi bila še naprej v 
tako dobrem zdravstvenem stanju, da bi se lahko povzpela na Kilimanjaro, ki se dviga 5895m visoko, in 
je najvišji vrh Afrike. Ker je želja kipela v meni iz leta v leto bolj, sva se z možem odločila, da pričnem z 
iskanjem primerne agencije, s tem da sama ves čas skrbim za fizično ter tudi za psihično pripravljenost, 
ki je na tej gori zelo pomembna. 
 
No, našla sva ustrezno agencijo, g. Dušan Weber pa je bil kot nalašč pravi vodnik za vzpon na 
Kilimanjaro, oziroma za celotno potovanje  po Tanzaniji in Zanzibarju. 
 
Na uvodnem sestanku z Dušanom sva z veseljem ugotovila, da se bosta na to avanturo podala še Alenka 
in Robert Halzer, prav tako člana našega planinskega društva. Še trije, Zdenko in Gregor iz Zreč, ter 
Mirko iz Ljubljane so se prav tako odločili za pot v Afriko in vzpon na Kilimanjaro. 
 
Ko sva z možem vplačala del stroškov za potovanje, sem se končno  zavedala, da moja  želja postaja 
realnost in tudi obveza. Velikokrat sem se zalotila, da razmišljam ali sem dovolj fizično in v vseh drugih 
pogledih pripravljena za na pot. Pa je bila želja močnejša od takšnih razmišljanj.   
 
Dne 05. julija smo z brniškega letališča odleteli proti Turčiji. Na prečudovitem letališču Atatürk smo 
imeli  sedem urno pavzo, polet pa smo potem nadaljevali proti Tanzaniji. Na letališče v Mošiju v 
Tanzaniji smo prileteli ob drugi uri ponoči. Po opravljenih formalnostih za vstop v državo nam je na 
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parkirišču pred letališčem Dušan predstavil člane ''afriške'' skupine, ki bo z nami vse dni trekinga na 
Kilimanjaro, na safarijih po nacionalnih parkih, ter na obisku otoka  Zanzibarja. 
  
Prenočili smo v hotelu, vendar je bila noč izredno kratka. Skrbno smo si morali pripraviti  opremo za 
naslednjih pet  dni, za  vzpon na vrh Kilimanjara, ostali del prtljage pa smo pustili  v hotelu. Po zajtrku 
smo na dvorišču hotela opazovali precej veliko goro, zdela se nam ja zelo blizu, pa je bil to naš, le pet  
dni hoje oddaljen Kilimanjaro. Z avtomobilom smo se cca. 3 ure vozili do vstopa v nacionalni park 
Kilimanjara imenovan Marangu gate na višini 1840 m. Tu so se nam priključili še naši nosači, ki so nam 
po registraciji za vstop v park pripravili obilno kosilo. Sam vstop v park  je lepo urejen, opremljen z WC, 
raznimi trgovinicami za še zadnji nakup kakšne malenkosti za na pot. Gledali smo table z oznakami  
kako dolga pot nas čaka (prikazano tako v urah kot v km) do vrha Kilimanjara. Če bi bili v Sloveniji  bi 
mi to pot prehodili v enem dnevu, no tukaj pa je faktor višine pomenil pet dni dolge hoje. Nekateri 
pohodniki so se že vračali z gore, veseli so prepevali  in nam zaželeli srečno pot. 

  
Ta dan je bil precej topel, vendar nam je vodnik že prej svetoval, da naj  imamo dolge rokave in dolge 
hlače, že zaradi sonca in morebitnih pikov žuželk. Sicer je v tem času v Afriki, oziroma v Tanzaniji, zimsko 
obdobje.  
  
Z neučakanostjo smo se podali na pot proti prvi naši postojanki na višini 2740 m, koči Mandara. Pot je 
bila zelo urejena in nas je vodila skozi deževni pragozd. Z Alenko sva občudovali drevesa imenovana 
homenia, ki vsak po svoje, z ogromno visokega vejevja, kraljujejo v pragozdu. Na poti smo vseskozi 
srečevali pohodnike, ki so se vračali z opravljene poti. Ves čas so nas pozdravljali z jambo, jambo. Mi 
smo jim z isto besedo odzdravljali, šele kasneje smo izvedeli, da to v jeziku svahili pomeni zdravo. Po 
dobrih treh urah in pol smo zagledali sredi travnate jase več manjših hiš. To so bile planinske hiške na 
Mandari. Ponovno smo se morali prijaviti v recepciji potem pa odšli do naše hiške kjer smo prespali. 
Na tem pohodu smo vedno spali v planinskih kočah, ki pa niso oskrbovane. Nudile so nam prenočišča, 
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za hrano pa so skrbeli naši nosači. Vsak večer in vsako jutro so nam pripravili zelo kvaliteten  topel 
obrok, za kosilo pa so nam pripravili kar lunch pakete. Tudi vodo za na pot so nam pripravljali v naše 
čutarice. Zelo prijazni fantje. Sporazumevali smo se v angleškem jeziku. 

  
Kar dobro smo spali to prvo noč. Ob osmi uri smo pozajtrkovali in se odpravili proti drugi točki naše 
poti, proti planinski koči  oz. naselju hišk Horombo. Po pol ure hoje smo zapustili deževni pragozd in 
pokrajina se je počasi začela spreminjati v višinsko savano. Pot ni bila utrudljiva, se pa je lahkotno 
vzpenjala. Odprli so se nam čudoviti pogledi na pokrajino. Na desni strani naše poti je kraljevala 
mogočna gora Mavenzi, v daljavi pa se je že videl Kilimanjaro. Do koč na Horombu smo se od Mandare 
dvignili točno 1000 m, hodili pa 
smo dobrih pet ur. Ob poti smo 
občudovali lobelije, katere so 
bile pogostejše in lepše višje, 
naprej nad kočami. Horombo 
velja za enega največjih 
»naselij« v parku Kilimanjaro. 
Tu je bilo ogromno 
pohodnikov, ki so svoj vzpon 
šele dobro začeli in 
pohodnikov, ki so vrh že 
osvojili. Ker smo v naselje prišli 
kar hitro, smo se odločili, da se 
zaradi aklimatizacije 
povzpnemo še malo višje. 
Podali smo se v trave med 
lobelije, ter občudovali res 
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prekrasno naravo, ki je na tej višin cca. 3900 m še vedno zelo bogata z zelenjem. Po večerji smo se 
namestili v prikupne hiške, pripravili nahrbtnike in odšli spat, saj nas je drugi dan čakala okoli sedem 
ur dolga pot do koče Kibo na višini 4720m, približno ob polnoči pa naprej vzpon proti našemu cilju, to 
je vrhu Klimanjara imenovan Uhuru peak.  

       
Od koče Horombo smo v eni uri 
dosegli višino 4000 m. Potem 
pa se je pot šest ur  lahkotno 
vzpenjala in zaradi ogromne 
razsežnosti prostora se sploh 
nismo zavedali, da hodimo 
navzgor. Na tej višini so še 
zadnji izviri vode, od koder jo 
nosači nosijo do koče Kibo. Kaj 
kmalu pa se je pred nami odprl 
povsem nov svet, svet  brez 
rastlinja, kot iz filma planet 
opic, lunin svet, vse v rjavem 
prahu, oziroma vulkanski 
zemlji, vse do koče Kibo. Tu je 
pričelo tudi močno pihati, kljub 
soncu se je zelo ohladilo. Prav 
veseli, rešeni vetra,  smo 

vstopili v zavetje koče Kibo. Nosači so nam pripravili pozno kosilo in kasneje še večerjo. Namestili smo 
se po posteljah in poskušali za nekaj ur zaspati, saj malo pred polnočjo bomo morali kreniti proti vrhu. 
Zunaj se je začelo temniti, veter pa je postajal vse močnejši. Zaganjanje vetra v streho je povzročalo 
precejšen hrup, pa tudi vznemirjenje, kako nam bo ob močnem vetru šlo na poti proti vrhu. Pravzaprav 
nas je bilo čedalje bolj strah če veter ne bo pojenjal, kajti že brez  njega je bila temperatura zunaj precej 
pod nulo. Še zadnji pregled vsega kar bomo rabili za na pot, rezervne svetilke,  čokolado smo razdrobili 
na koščke velikosti grižljaja, saj nam v mrazu tega ne bi uspelo, si nataknili še dodatne rokavice, ki 
blažijo veter in se toplo oblečeni in dobro opremljeni podali proti vrhu.  

  
Vse dni sem bila praviloma prva v vrsti ker sem hodila zelo počasi, no na tej višini pa smo spremenili 
način in smo se razporedili v dve skupini, pet naših članov in dva domača vodnika prva skupina, ter 
midva z možem in dva domača vodnika. Prva skupina je kljub vsemu imela močnejši tempo od mene, 
zato je bila takšna odločitev pravilna. Pot tehnično ni težka, le tu in tam je bilo treba obiti kakšno skalo, 
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sicer pa je bila lepo uhojena steza po ogromnem melišču. Toda okoliščine; to je hoja ponoči z 
naglavnimi svetilkami, nestabilen korak, mraz okoli -15°, zelo redek zrak, kot tudi veter, ki je sicer malo 
pojenjal so naredili svoje. Hodili smo res izredno počasi, le nekaj  korakov pa vdih, pa nekaj korakov in 
zopet vdih. Sedem ur takšnega vzpona po melišču in temi ter kar lepo zdela. Nič kolikokrat so me 
vodniki spraševali, če me morda  boli glava (znak višinske bolezni), pa me glava res ni bolela. Razmišljala 
pa sem, tudi če bi me bolela, jim tega prav gotovo ne bi povedala, saj bi takrat morala zapustili goro in 
ji priznati moj poraz. Eden od načinov preverjanja stanja gornika na tej višini je tudi odgovarjanje na 
poštevanko, ki mi jo je mož neprestano spraševal, in moram priznati, da sem vseskozi pravilno 
odgovarjala čeprav mi je včasih dal takšne številke, da moraš še doma, v normalnih okoliščinah, malo 
pomisliti da pravilno odgovoriš. 

Ob pol sedmi uri zjutraj, ko je sonce ravno vzhajalo, pa sva z možem in vodnikoma končno le prispela 
na rob kraterja to je Gilmans Point na višini 5685 m. Prva skupina je bila takrat že blizu vrha, no nas pa 
je čakala še poldruga ura položnejše hoje po robu kraterja. Vodnika sta bila prepričana da bom tu 
zaključila z vzponom, vendar sta se hudo motila. Malo smo si oddahnili, nekaj popili, pojedli malo 
čokolade in nadaljevali vzpon. Ker je bila pot od tu naprej precej položnejša smo kar lepo napredovali, 
seveda z krajšimi oddihi, 
predvsem zaradi višine, ki ti ne 
da dihati. Vendar, korak za 
korakom, vdih za vdihom, 
minuta za minuto do končnega 
cilja in uspelo mi je. 
      
Občutki na vrhu so bili 
enkratni, nepozabni, odprl se 
nam je pogled lahko rečem na 
cel svet. Uresničila se mi je 
dolgoletna želja, oziroma sanje 
ki so se mi mnogokrat zdele 
nemogoče. Lahko samo rečem; 
kjer je volja je tudi pot do 
zmage in lahko se pohvalim 
tokrat sem zmagala. 
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Po uspešnem povratku z gore, 
na vstopu v park kjer smo pričeli 
z našo avanturo, po petih 
dnevih hoje, sem tudi jaz z 
velikim veseljem popila težko 
prigarano pivo. 
 
Člani ekipe, Mirko, Zdenko in 
Gregor, so po uspešnem vzponu 
na Kilimanjaro poleteli domov, 
nas štiri pa je Dušan popeljal še 
malo po Tanzaniji. Ogledali smo 
si nacionalna parka Ngorongoro 
in Lake Manyara, na plantaži 
kave smo poskusili bananino 
vino in pivo, obiskali smo 
Masaje, ter se podali na lov z 
Bušmani. Za konec pa smo se 
odpeljali na Zanzibar, kjer smo 

se potapljali v kristalno čistem morju, plavali z delfini, ter si ogledali glavne zanimivosti Zanzibarja. 
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KLOBUK 890 m 

Klobuk nad Hrastnikom je izredno priljubljena točka hrastniških planincev, kot tudi ostalih pohodnikov 
iz bližnje in širše okolice. Za pot iz Hrastnika na Klobuk velja nekako kot za Bambergovo pot iz Luknje 
na Triglav: najlepša, najdaljša, najtežja, seveda v precej lažjem pomenu. Zaradi precej strmih odsekov 
poti je zelo primerna za nabiranje kondicije, na vrhu pa se nam odpre lep pogled na bližnjo in širšo 
okolico. Pogled nam seže vse do Kamniških in Julijskih Alp, ter proti jugu na Posavsko hribovje. Za pot 
vestno skrbijo naši markacisti, kot tudi nekateri posamezniki, za kar jim gre res lepa zahvala. Veliko 
pohval za skrbno urejeno pot smo že dobili od več skupin pohodnikov iz cele Slovenije. Na vrhu Klobuka 
je skrinjica z vpisno knjigo in žig vrha. Predvsem v zadnjih letih je obisk Klobuka skokovito narastel, kar 
lahko vidite iz spodnje tabele ob dejstvu da se precej pohodnikov sploh ne vpiše v vpisno knjigo.  
 

leto število vpisov 
št. 

vpisov/dan 

2010 4992 13,7 

2011 6240 17,1 

2012 7320 20,0 

2013 6683 18,3 

2014 6733 18,4 

2015 6847 18,8 

2016 7597 20,8 

2017 8142 22,3 

 
Planinsko društvo Hrastnik že nekaj let podeljuje posebna priznanja posameznikom, ki so se v 
koledarskem letu povzpeli na Klobuk 50-krat ali več. Teh pohodnikov je v povprečju okoli dvajset. 
Priznanja jim podelimo na občnem zboru PD Hrastnik, ki je vedno zadnjo soboto v marcu.  
Zaradi izredno povečanega obiska Klobuka pa je precej težje pregledati vse vpisne knjige (tri ali štiri v 
letu), ter iz njih zbrati vse pohodnike, ki so bili več kot 50-krat na vrhu v enem letu. V bistvu je to skoraj 
nemogoče.  
 
Zatorej naprošamo vse redne pohodnike da se vpisujejo v knjigo, ter da poleg imena in priimka 
vpišejo tudi številko njihovega zaporednega vzpona. To nam bo precej olajšalo pregled knjig, ter 
pripravo seznama pohodnikov za priznanja. Prosimo pa tudi naj bodo vpisi kolikor se da čitljivi. 
 
Vsem pohodnikom na Klobuk se zahvaljujemo za njihov obisk, ter jim še vnaprej želimo veliko varnih 
korakov na naših poteh, ter lepih trenutkov v gorah.  
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Resevna in Rifnik – 21. januar 2017  Zvonka Zupančič 

Na izlet se nas je prijavilo deset članov. Ker pa nismo mogli najeti kombija, se je naš vodnik odločil, da 
gremo na ta izlet z vlakom. Kar čudno se nam je zdelo, vendar je bila odločitev več kot pravilna. 
  
Z vlakom iz Hrastnika, Zidanega mosta in  Rimskih Toplic smo se podali proti Šentjurju. Tu smo na 
železniški postaji najprej poiskali markacijo proti Rifniku in Resevni, seveda pa nas je le-ta napotila proti 
slaščičarni, kjer smo pred turo še malo pokofetkali. V nadaljevanju poti pa smo spremljali prave 
markacije, saj nihče od nas še ni hodil na Resevno s te strani. 
 
Markacija nas je usmerila navzgor in približno po pol ure smo prišli do odcepa za Rifnik. Rifnik je hrib 
nad Šentjurjem, ki je bil zaradi svoje ugodne lege naseljen že v mlajši kameni dobi. Danes je to 
priljubljena izletniška točka, saj je območje s pomembnimi najdbami in urejeno v arheološki park. 
 
Hrib je stožčasto oblikovan. S severne in vzhodne strani je skoraj nedostopen, južna terasasto 
oblikovana stran pa je lažje dostopna. 
 
Po počitku in ogledu ostankov zgradb  na hribu smo pot nadaljevali proti Resevni. Pot nas je vodila po 
gozdu, po travnikih,  po cesti,  gor in dol. Pot ni bila težka in lahko smo kramljali, ob poti smo srečali in 
hranili čredico čudovitih konj,  si pripovedovali šale in si privoščili vse tisto, kar si v višjih hribih pač ne 
moremo. Bili smo kot malo starejši otroci , še zlasti ko smo naleteli na sneg. Na vrhu Resevne je 20 
metrski razgledni stolp. Povzeli smo se nanj in  ustvaril se nam je pogled na Boč, Donačko goro, Slijeme 
pri Zagrebu, Lisco, Kum. V prijetni koči smo pomalicali, se odžejali, in že smo pot nadaljevali nazaj proti 
Šentjurju. Pot je bila večji del navzdol in v dobri uri smo prispeli v Šentjur, kjer smo imeli prav kmalu 
vlak za domov. Še skok v že poznano slaščičarno da nadoknadimo izgubljeni sladkor. Izlet je bil zelo 
zanimiv, ne samo zaradi lahkotne ture, pač pa zaradi načina prevoza, ki nas je vrnil v čase, ko je bil vlak 
glavno prevozno sredstvo. Upamo, da se ga bomo še kdaj poslužili. 
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10. OJSTERŠKOV POHOD na  
KAL - 08. april 2017  Vojko ZUPANČIČ 

Jubilejni deseti Ojsterškov pohod na Kal smo doživeli v čudovitem sončnem vremenu. Na zbornem 
mestu, na tržnici v Hrastniku, se nas je zbrala dobra desetina pohodnikov. Pridružili so se nam tudi 
hrastniški taborniki. Na Kal smo se podali po poti čez Ravne. Ob zmernem tempu, prijetnem kramljanju 
in parih pavzah za  potešitev žeje smo v dobrih dveh urah prišli na cilj. Tu so nas pričakala naša dekleta 
in Slavi z borovničkami in borovničevim štrudlom. Precej pohodnikov se je udeležilo pohoda tudi z 
drugih smeri, tako da je bila udeležba na tokratnem pohodu kar zadovoljiva. 
 
Ker je bil letos jubilejni - deseti pohod se je spodobilo da se pohodnikov, ki so se udeležili vseh desetih 
pohodov spomnimo z neko pozornostjo. Na društvu smo se dogovorili da bi bilo to neko praktično, 
oziroma uporabno darilo. V ta namen smo nabavili večnamenske naglavne trake / rute, na katere smo 
dali natisniti PD Hrastnik in Ojsterškov pohod na Kal. Glede odziva pohodnikov mislim da smo storili 
prav, da smo se odločili za trake / rute in nismo dali delati neke lesene ali steklene tablice, skulpture, 
ki bi pristale nekje v omarah. 
 
Kot že nekaj zadnjih let smo tudi letos po končanem pohodu imeli še čistilno oziroma delovno akcijo v 
okolici doma. Pobrali smo smeti, odpadlo vejevje, popravili polomljene dele lesene ograje, poravnali 
kanale od deževja ob asfaltni cesti……. Odkopali, oziroma sprostili smo tudi cev izteka vode iz greznice 
v gozdu pod parkingom. 
 
Kot že rečeno, v čudovitem sončnem vremenu smo preživeli en lep in tudi delovno uspešen dan. Vsem 
udeležencem pohoda hvala lepa za vašo udeležbo, ter vabljeni naslednje leto. Vsem članom, ki ste 
pomagali pri organizaciji in izvedbi pohoda, ter se udeležili tudi delovne akcije pa najlepša hvala. 
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X. ŠARHOV POHOD IN FESTIVAL MIRU  
NA POHORJU -  22. april 2018  Marjan Pergar 

Tudi letos, 22. aprila, smo se zbrali pri Treh kraljih nad Slovensko Bistrico, da bi se poklonili padlim 
borcem Pohorskega bataljona, ki so v gozdu pri Treh žebljih, 8. januarja 1943. leta po izdaji in po boju 
do zadnjega naboja vsi, vseh 69, umrli za domovino. Letošnji Šarhov pohod na Tri žeblje in poklonitev 
padlim je bila že desetič. Zbrali smo se pri Treh kraljih in šli mimo Črnega jezera na Osankarico in naprej 
do Treh žebljev. Tu je bila krajša komemorativna slovesnost, nato pa smo se vrnili na Tri kralje. Kakor 
je že običaj, nas je tu čakal ogromni šotor za 800 – 1000 ljudi, ki je bil, kakor vsako leto, popolnoma 
zaseden. 
 
Letošnji program Festivala miru je, kakor vsako leto, vodil mariborski novinar  Jože Petelinšek, ki je s 
svojim zanosom in besedo povezal vse prisotne. Tu so bili šarhovi sorodniki, nekateri še živeči borci, 
predstavniki borčevskih organizacij, predsednik državnega zbora, veliko gostov iz bivših republik SFRJ 
in preko 900 obiskovalcev. Program je bil zelo zanimiv, nastopal je orkester Slovenske policije, dva 
pevska zbora, mnogi recitatorji in govorniki. 
 
A ob vsem tem je treba posebej poudariti naslednje: Ta dan in na tem mestu je bila zbrana velika 
skupina Slovencev, ki vedo, kaj se je dogajalo pri nas v času 1941 – 1945, ki vedo, kdo se je boril na 
kateri strani in ki priznavajo veliko herojstvo vsem, ki so takrat zapustili domove, šli v sneg in nevarnost 
v gozdove ter z neomajno borbo izgnali okupatorja in premagali domače izdajalce. Tega ne smemo 
pozabiti, to nam priznava ves svet in slej kot prej bodo morali to sprejeti tudi zagovorniki izdajalcev. 
Ob zaključku Festivala in ob slovesu smo si obljubili: Drugo leto na svidenje! 
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DRUŠTVENI IZLET  PD HRASTNIK, MOJSTRANA, PLANICA, TAMAR, 
KRANJSKA GORA - 27. maj 2017  Mišo Damjanović 

Subota, 27.05.2017 u 7 sati krenuli 
smo na izlet, prema planu i 
programu PD Hrastnik. Predsednik 
društva Vojko nas je detaljno 
upoznao u kojem pravcu Slovenije 
idemo i šta čemo ovom prilikom 
vidjeti i upoznati taj deo Slovenije. 
 
Prvo idemo u Mojstranu, a svrha je 
poseta slovenskog planinskog 
muzeja.Drugo je poseta Planici,  
jedna grupa će pešice ići u Tamar a 
druga - najhrabrijih pet idu na zipe-
line. Za kraj je dogovoren ručak u 
Kranjski Gori. 
 
U Mojstrani je napravljena kava-
pauza, uz poslastice koje nam 
stalno ponudi gospa Marjana. 
Nakon toga ispred muzeja nas dočekuje veoma simpatična vodička i daje nam osnovne podatke o 
osnivanju i otvaranju ovog muzeja. Kaže da je otvoren 07.avgusta 2010 god., tačno na 115.godišnjicu 
Aljaževega stolpa na vrhu Triglava. Ovaj muzej, vjerodostojno prikazuje događaje u slovenskim gorama, 
lepote i vrednosti. To je stalna postavka i priča koja ima oko 2000 eksponata, od toga 450 predmeta a 
ostalo su original fotografije i reprodukcije. 
 
Na mene su poseban dojam ostavile priča o mladom lovcu i slovenske koče. O lovcu kojeg je ranjeni 
medved napao i odgrizao mu deo čeljusti. Te povrede je preživeo i dočekao svoje 61 god. kad je umro 
u bolovima, a jeo samo tečnu hranu. 
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Koče, za mene posebno interesantna tema. Šta su i kad su nastale?  Prva koča napravljena je 1871 god. 
u Triglavskom pogorju. A sada ih ima oko 170. Pravljene su iz praktičnih razloga, da se sastaju planinci 
i kroz priču prikupljajo podatke o gorama i uslovima posete tim gorama. 
 
Kratak odmor i idemo u Planicu. Tu se razdvajamo. Najhrabrijih 5, Vojko, Frida, Renata, Zvonka i Tone 
pripremaju se za pionirski pohod dokazivanja hrabrosti. Naravno raste adrenalin ipak se treba sajlom 
spustiti i nihati nekoliko stotina metara. Zipe-line za njih je bilo veliko iskustvo a za nas brižno 
isčekivanje da se spuste živi i zdravi. 
 
Ostali su krenuli u Tamar. Neki su se peške vratili u Kranjsku Goru. Tamo smo po dogovoru  se našli u 
gostioni. Po završetku kosila i naravno pijače, krenuli smo u pravcu Hrastnika. 
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Po Zasavski planinski poti 2. del / Kum,  
Ostrež, Polšnik – 3. junij 2017  Justina Shakinskaite 

Zdravo! 
 
Zdaj bo že dva meseca odkar 
sem v Hrastniku in imam še eno 
novo zgodbo za vas, tokrat o 
pohodništvu. Pred prihodom v 
Slovenijo sem prebrala, da je 
pohodništvo pri vas priljubljen 
način raziskovanja okolice. Ker 
sem tukaj nova, sem stopila v 
stik s Planinskim društvom 
Hrastnik in postala članica le 
tega. Z njimi sem se že udeležila 
nekaj pohodov. Prvič smo se 
odpravili na pohod ob žici v 
Ljubljani, ki je bil lep sprehod, z 
veliko pozitivne energije, 
smeha in zabave. 
 
Prejšnji  vikend, 3. junija, sem 
bila povabljena s strani Planinskega društva, da se udeležim enodnevnega izleta tukaj v Zasavju. Čakal 
me je vzpon na Kum, kamor sem si vsekakor želela priti en dan, zato sem se tudi prijavila za ta pohod. 
V soboto dopoldne so me Vojko, Zvonka in Olga čakali na tržnici ob 6.50, od koder smo se odpravili z 
avtom do štartnega mesta v Podkraju, kjer so nas drugi pohodniki že čakali v bližini Steklarne. Skupaj 
nas je bilo 11. ? Štartali smo ob 7. uri in Kum dosegli v približno dveh urah  z vmesnimi kratkimi odmori. 
V tem mojem članku ni toliko dejstev in podrobnosti, saj sem le uživala v lepotah okolice in sledila 
skupini. 
 
Na vrhu Kuma smo si privoščili pol ure počitka za malico. S seboj smo imeli nekaj hrane in si naročili 
pijačo v planinski koči. Nisem mogla mimo hladilnika polnega slaščic, ki so zbadale moje oči, zato sem 
si privoščila čokoladno torto, ki je bila slastna. V Planinski koči na Kumu sem dobila knjižico za zbiranje 
žigov in prvi žig v njej, kar dokazuje moj obisk Zasavskega Triglava na 1219 m nadmorske više. 
 
Naslednji del poti, ko smo šli navzdol do Podkuma, je bil zame nekoliko težji. Teren je namreč kamnit, 

tako da sem počasi hodila, 
medtem ko so ostali člani skoraj 
tekli v ospredju. Čez nekaj časa, 
sem ugotovila zakaj so 
pospešili, saj so se veselili 
obiska Gostilne PR ČOP! Za 
dobrodošlico so nam postregli s 
tradicionalno prekajeno salamo 
in kruhom. Odlično se je prilegla 
po dolgem pohodu. Moram 
reči, da tudi v Litvi radi jemo 
prekajene salame. Ko smo se 
okrepčali nam je lastnik razkazal 
notranjost restavracije, ki je 
obdana z nagačenimi živalmi in 
urejena kot muzej. Gostitelji so 
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nam povedali, da so vsi kozarci v gostilni različni in unikatni, saj so večino prinesli obiskovalci za darilo 
in jih uporabljajo vsakodnevno pri postrežbi obiskovalcev. 
 
Po prijetnem postanku smo nadaljevali pot proti Ostrežu. Videli smo kmetijo z lepimi konji, ki prosto 
tečejo v naravi. Kasneje sva z Ireno nabirale češnje in moram povedati da lastnik ni bil ravno zadovoljen, 
zato se mu opravičujem, vendar je bilo le nekaj češenj, zaradi katerih mislim, da ni imel velike izgube. 
Odpravili smo se naprej in po poti videli številne kapelice. 
 
Na koncu smo le prišli do Ostreža. Pravzaprav, le 5 članov skupine je doseglo ta del, medtem ko se je 
ostali del odločil za počitek. Najprej smo prišli do cerkvice na hribu in se kasneje, povzpeli  do najvišje 
točke, kjer smo posneli nekaj fotografij. Nazaj smo tekli saj nas je ujel dež. Za nekaj minutk smo se celo 
skrili pred ploho in se kasneje pridružili drugemu delu skupine, ki je počival. Požigosali smo kartico v 
potrditev, da smo tu bili in se odpravili naprej do Renk. V Renkah, smo si privoščili še zadnjo pijačo 
medtem, ko smo čakali na prevoz do Hrastnika. V celoti smo porabili več kot 8 ur za prehojenih 24 
kilometrov. 
 
Za konec moram povedati, da sem bila najmlajša udeleženka v skupini. Kljub temu, smo vsi skupaj držali 
lep tempo in dobro voljo, četudi smo proti koncu že bili malce utrujeni. Pri tem, sem se soočila z 
dejstvom, da je tukaj v Hrastniku včasih težko komunicirati v angleščini s starejšo generacijo. Ta dan so 
vsi pohodniki poskušali govoriti z menoj v angleščini, tako da sem imela priložnost, da jih bolje 
spoznam. Irena je z menoj delila svoje znanje o zeliščih, ki so dobra za zdravljenje medtem ko mi je 
Vojko razlagal o poti, ki smo jo ta dan prehodili. Mislim, da se z udeležbo pohodov lahko veliko naučim 
o pohodništvu, Hrastniku in spoznam Slovenijo. Veselim se že drugih izletov s temi izjemnimi ljudmi! 

 

  



LETO 33  /  ŠTEVILKA 52      NAŠA  POTA / marec 2018 

 
31 

 

ŠPIK HUDE POLICE -  
(CIMA DI TERRAROSSA) - 2420 m - 29. julij 2017  Irena Zdovc 

Povej mi kdo, 
kam oblaki plujejo, 

Kam ptice lete, 
Kam vode teko , 
Kam človek gre? 

 
Končno smo dočakali dan, ko smo se odpeljali proti že dlje časa želeni gori na Italijanski strani – Špik 
Hude police.  Po pripovedovanju premnogih gornikov je ta gora še kako vredna obiska, saj nas na vsej 
poti spremljajo prečudoviti razgledi na vršake okrog nas, kot so, Montaž,  Viš in prekrasno, celotno 
Kaninsko pogorje. 

 
Slovenijo smo prečkali na 
mejnem prehodu Rateče, se 
popeljali do bližnjega Trbiža, 
mimo Rabeljskega jezera, mimo 
Sella Nevee  do planine Pecol , ki 
je na nadmorski višini okrog 
15oo m. 
 
Parkirišče je bilo že dokaj 
zasedeno, a vedno se najdejo še 
kakšne luknje in tako je bilo tudi 
tokrat. Kar hitro smo se 
pripravili na naš vzpon, saj smo 
bili sredi prečudovitega sveta, ki 

je bil v teh zgodnjih, jutranjih urah še posebej lep. Hladno, tiho jutro, ki ga skozi špranje že sramežljivo 
božajo prvi sončni žarki in  mi  pohodniki, željni, da se povzpnemo med te gore in se soočimo s še 
večjimi, lepšimi razgledi. Na začetku  poti je ozka betonirana pot, ki pelje do koče Rifugio di Brazza, 
naprej pa smo zakorakali med zelenje, na stezice, ki se vijejo proti gori pred nami. Nešteto cvetlic se 
bohoti ob poteh, sliši se žvižganje svizcev, ki jih je tu naokrog veliko, a mi nismo imeli sreče, da bi jih 
tudi videli, smo jih pa bolj kot ne, na vsej poti poslušali. Pot je označena za lahko, neoznačeno, a je še 
kako potrebna pazljivost, saj smo se hitro dvigovali in morebitni zdrs sigurno ne bi bil prijeten. Ker pa 
je tu domovanje kozorogov, ki so nas že opazovali iz višjih skalnih vrhov, smo si nadeli čelade. Kaj hitro 
se lahko zgodi, da žival sproži kakšen kamen, ki bi lahko bil usoden za koga izmed nas. Je bilo pa tudi 
precej pohodnikov pred nami, tako, da ni izključen tudi človeški faktor. 
   
Poti niso posebej označene, a so dobro uhojene, saj je to v bistvu stara italijanska mulatjera, ki postaja 
z leti vse ožja zaradi erozije in preoblikovanje 
terena.  Na levi strani smo imeli krasne poglede 
proti Montažu, na desni smo občudovali Viš in na 
drugi strani planine se je bohotilo celotno Kaninsko 
pogorje, kjer so se preganjale meglice, tako, da žal 
nismo bili deležni «čistega« pogleda na celotno 
pogorje. Zanimivo in lepo je tudi tam, tako, da so 
se že porajale nove ideje za naše pohode. Že kmalu 
na začetku poti, se nam je pridružil en zelo zvedav  
kozorog, ki je dobesedno jedel iz rok. Dobro 
obložen sendvič  mu ni preveč ugajal in ga je z 
rogovi ostro zavrnil. In presenečenj kar ni bilo 
konca, tu je resnično kozorogovo domovanje in 
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srečevali smo jih na vsej poti. Niti malo niso sramežljivi in se niti malo ne pustijo motiti in tako je tudi 
prav. Navsezadnje, smo mi tisti, ki vdiramo v njihovo domovanje in nimamo pravice spreminjati 
njihovih navad.  Že to, da jih motimo v njihovem miru je preveč. 
 
Nekateri so se že vračali nazaj v 
dolino, mi pa smo se vse bolj 
približevali samemu vrhu. Svet 
je postajal vse bolj kamnit, a 
tudi posebno lep. Po golih 
skalah je bilo vse več in več 
prelepih cvetnih aranžmajev. 
To so nizke, plazeče cvetlice od 
katerih je meni najbolj 
impozantna in ljuba Triglavska 
roža. Znova in znova nam 
narava potrjuje, da pri 
ustvarjanju nima konkurence. 
Ni ga umetnika, ki bi naredil 
tako enkraten aranžma. In med 
temi cvetočimi skalami se 
kmalu povzpnemo na sam vrh, 
ki si ga delimo s še nekaj 
pohodniki, a tudi s kozorogi in pticami, ki veselo krožijo nad nami. Čudimo se kozorogom, saj se po 
previsih sprehajajo bolje, kot mi po širokih poteh. Skok iz police na polico, hoja povsem po robu skale, 
vse to jim gre zelo dobro od nog. Čudoviti so in veseli smo jih, saj mislim, da je bilo to za  vse nas, tako 
edinstveno srečanje, kakršnega še nikoli nismo doživeli. 
 
Poskrbeli smo za naše lačne trebuščke,  si odpočili utrujena telesa in se čudili lepotam, v družbi  prelepih 
štirinožcev. Žal pa so nam meglice onemogočile čiste poglede iz samega vrha. Višina je čez 2400 m in 
kmalu nas je pričelo hladiti, tako, da smo iz nahrbtnikov privlekli dodatna oblačila. Če bi bili deležni več 
sončka, bi se sigurno dlje zadržali na vrhu te čudovite gore, tako pa se je bilo potrebno počasi od nje 
posloviti. 
 
Tudi na poti nazaj v dolino smo se srečevali s 
kozorogi in kot, da bi nam želeli kaj povedati, saj 
smo se družili skoraj povsem do vznožja poti. 
 
Prav lahkotno in ponosno smo se počutili, ko smo 
se preoblekli, se preobuli in se spogledovali s 
prehojeno potjo. Sigurno še koga izmed nas kdaj 
pot popelje med te lepote, saj je tu izhodišče še za 
marsikatero neosvojeno goro. 
 
Krajši postanek smo naredili ob Rabeljskem jezeru, 
kjer je bilo vse živo. Ena od neustrašnih pohodnic pa se je še okopala v precej hladnem jezeru….brrrrrr, 
kako je bilo hladno? 
 
In še težje bi bilo se peljati mimo Kranjske Gore, ne da bi se sprehodili po tem, čudovitem malem kraju, 
ki je v tem času oblegan s premnogimi turisti, ki si želijo stika z naravo.  Malo za dušo vsake toliko časa, 
drugače pa smo tako najrajši kje višje, tam kjer je več miru in kjer je toliko lepot, ki nam lepšajo življenje 
in bogatijo naše duše. 
 
…Tja do koder je vredno iti, ne pelje nobena bližnjica … 
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RAZOR, 14. in 15. avgust 2017  Irena Zdovc 

»Kdor išče cilj,  bo ostal prazen ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi«  
 /Nejc Zaplotnik/ 

 
Klic gora nas je zopet poklical, tokrat na pot iz Zadnjice proti Kriškim podom in še naprej do Razorja. 
Na pot smo šli malo kasneje, saj smo se domenili, da bo za prvi dan dovolj  že to, da se vsi varno 
povzpnemo do Pogačnikovega doma na Kriških podih. Vožnja čez prelaz Vršič je bila kar zanimiva, saj 
je  kljub temu, da jo že nekaj časa obnavljajo, na vrhu grozna gneča in lahko bi rekla totalni nered. 
Ogromno pločevine in to vsepovprek in brez vsakega reda. Smo imeli kar srečo, da smo se varno 
pripeljali skozi. Baje je nekaj ur kasneje nastal  totalni kolaps, ko avtobus ni mogel ne naprej, ne nazaj 
in promet je zastal za celi dve uri. 
 
Tudi na parkirišču v Zadnjici ni bilo veliko bolje, a imeli smo res veliko srečo, da smo našli še prostor za 
naša dva avtomobila.  Sezona hribolazenja  je na višku in vsi bi radi še to poletje osvojili kakšnega 
vršaca, tam visoko v naših gorah.  
 
Naši nahrbtniki so bili težki in ko 
smo si jih oprtali smo spoznali, 
da bo pot v hrib kar naporna. 
Do koče smo morali narediti kar 
1400 m višinske razlike in želeli 
smo si, da nam uspe brez večjih 
težav. Tokrat  je bil z nami tudi 
naš »starosta« Dolfi, ki se je 
odločil, da kljub letom in 
problemom z zdravjem opravi s 
potjo brez problemov. Nekako 
smo se  formirali v tri skupine in 
tako vsak po svojih močeh 
opravili s potjo. Pot je v bistvu 
stara mulatjera, ki se 
serpentinasto, počasi vije proti 
vrhu. Nič kaj zahtevna, a dolga. 
Dolgi ovinki čez cel hrib, zdaj v 
levo, zdaj v desno, najprej po gozdu, potem med ruševjem in nizkimi travami in proti vrhu po grobem, 
nasutem kamenju. Zelo počasi smo pridobivali na višini. Bilo je  vroče, na naših ramenih pa težki 
nahrbtniki.  Kar kmalu se že  lahko ozremo nazaj  po dolini Trente in vseskozi se spogledujemo s kočo 
na Prehodavcih, pa Zadnjiškim Ozebnikom, s Pihavcem, s Stenarjem. Po približno štirih urah hoje 
navkreber , se nam pokaže tudi Pogačnikov dom na Kriških podih. Še malo, mimo spodnjega jezera in 
nekaj zadnjih korakov, ko je vsak korak težji in že smo pri s soncem obsijani koči in s pogledi vse naokrog 
in nazaj po celi dolini Trente, s Sočo,  najlepšo reko na svetu. 
 
Dosti časa smo imeli, da smo se okrepčali, si pripravili ležišča in se pred kočo, skupaj s še ostalimi 
pohodniki pomenkovali o tem in onem.  V bistvu se bolj kot ne pogovori največ sučejo o že prehojenih 
poteh, ali o naših namerah kam in kako do osvojitve novih ciljev. Vojko, Zvonka, Zdenka in Olgi pa še 
niso imeli dovolj in so skočili še na bližnjo Šplevto.  Šala mala za naše neumorne pohodnike bi rekli.  Kar 
pisana druščina se je zbrala in pohodniki so še vedno prihajali, čeprav se je dan že prevesil v noč. In 
drugič v življenju sem doživela, da je bila koča resnično polno zasedena. Lahko bi rekla, da je pokala po 
šivih, saj so ljudje spali  vsepovsod po tleh in si moral kar paziti, da nisi koga pohodil. 
 
Na pot proti Razorju, smo se odpravili ob sedmi uri zjutraj, da nebi naleteli na kakšno prehudo vročino, 
ali celo kakšno poslabšanje vremena. Kar nekaj nas je bilo, ki smo noč v bistvu prebedeli, zato smo 
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rabili nekaj časa, da se je na naše obraze povrnil nasmeh. Poti so lepo speljane po skalovju, meliščih in 
naprej proti večjim skalnim gmotam. Na izpostavljenih delih so nam bili v pomoč klini in jeklenica.  Na 
sedlu  so se nam odprli  novi pogledi proti Prisojniku, Mojstrovkam,  Vršiču, Jalovcu, Mangartu in vse 
do Krna in vrhovom tam okrog. V daljavi vidimo kar nekaj stezic in poti, ki so jih gorniki trasirali in 
utrdili, da so nam danes omogočeni  in olajšani vzponi na naše vršace.  
 
Pred nami je bil še zadnji del poti, od sedla naprej proti vrhu Razorja, osmega na lestvici naših najvišjih 
vrhov. Zadnji del poti je na novo speljan, saj je obstoječo pot pred leti uničil podor in je zdaj na novo 
speljana vertikala do samega vrha. Vsi smo bili mnenja, da bi bil pri vzponu,  še kako dobrodošel kakšen 
klin več. Jaz pa se zavedam, da brez pomoči našega vodnika Vojka in Jožeta niti slučajno nebi osvojila 
vrha.  Še vedno je prisoten strah in malo vrtoglavice, je pa res,da mi gre počasi na bolje in vse bolj me 
vleče gor, tja kjer ni potrebno besed. Dovolj je, da gledam s srcem.  Tako je bilo veselje na samem vrhu 
še večje, saj mi je uspel vzpon, ki se je še do nedavnega zdel bolj moja pobožna želja.   
 
O  popolnem uspehu pa tako lahko govorimo šele, ko se srečno vrnemo tudi nazaj v dolino. In še kako 
je bilo potrebno biti pazljiv na vsakem koraku, saj  ti na šodrastem terenu lahko zelo hitro zdrsne. Na 
poti proti koči smo opazili tudi družino kozorogov, ki so se nemoteno pasli pod nami in uživali na svojem 
terenu.  
 
V koči smo poskrbeli še za lakoto in žejo, potem pa  smo se spustili na ovinkasto pot proti izhodišču 
naše poti. Bilo je pa soparno in naše noge že utrujene, tako, da moramo priznati, da je bil vsak , nov 
korak še težji  in na cilju smo si pošteno oddahnili, še posebej, ko si po tolikih urah hoje lahko  sezuješ 
gojzarje….  Juhuuuu, to pa je užitek . 
 

Olgica nas je častila za 
njen rojstni dan, tako, da 
smo se na poti domov kar 
dvakrat ustavili. Izrečenih 
ji je bilo veliko dobrih in 
lepih želja, tako da 
verjamem, da ji bo šlo to 
leto še posebej dobro od 
nog in rok in da bo še 
naprej tako lahkotno 
tekala naokrog, kot to 
počne sedaj.  
 
Polna nepozabnih 
doživetij in utrujena od 
hoje in neprespane noči  
sem takoj po tuširanju 
padla v miren  in globok 
spanec.  Najbrž se mi je 

sanjalo kaj lepega iz naše poti, saj sem spala vse do osme ure zjutraj, kar se mi že zelo dolgo ni zgodilo.  
 
Če se kdo sprašuje kaj nas vedno znova vleče  na naše pohode, bo mogoče našel odgovor v izreku 
ameriškega pisatelja in psihologa O.S. Mardena 
 
»V vsakem človeku je sila neuničljivega življenja, nesmrtno jedro večnega zdravja. Ko jo spoznamo, 
celi vse rane, ki nam jih povzroča svet.« 
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Ferata Lisca    24. avgust 2017  Renata Leskovšek 

Ja, tokrat ferata, ki jo je PD Sevnica zgradilo v počastitev svoje 110 letnice delovanja. Zavarovana 
plezalna pot je razdeljena na pet raztežajev (plezalnih delov varovanih z jeklenico, nameščenimi klini, 
stopi) skupne dolžine 123 m plezalnega dela in 300 m višinske razlike. Njena povprečna zahtevnost je 
B/C, zadnji raztežaj pa D/E. Posebnost te poti je, da je z vsakega raztežaja možno sestopiti in ga obhoditi 
po lažji poti. 

Že nekaj časa je bila v planu. 
Odločili smo se, da malo 
potreniramo, se preizkusimo in 
pripravimo na turo, ki je pred 
nami. Odpravimo se v četrtek, 
24.8.2017, popoldan. Šest nas je 
bilo. Trije fantje in tri dekleta, vsi 
v zrelih, »najlepših« letih. Za dva 
osebna avta nas je bilo. 
Odpeljemo se s tržnice proti 
Lisci, vsi dobro razpoloženi, saj 
že dolgo, res dolgo (nekateri) 
nismo plezali. Pot do Lisce iz 
Hrastnika ni dolga. Dobre pol 
»urce« in smo tam. Nad vasjo 

Cerje parkiramo na urejenem parkirišču pri vodnem zajetju kjer je tudi večja informativna tabla. S 
parkirišča odkorakamo po asfaltu v hrib, ki se kmalu konča in nadaljuje kot makadamska cesta, po nekaj 
deset metrih zavijemo levo v gozd (ob odcepu je večja skala z markacijo ter večja smerna tabla). 
Smerokaz nas usmeri po strmi stezi po gozdu naprej v hrib vse do plezališča, ko se je pokazala stena. 
Navpična, z jeklenico in stopami, kot navpične lojtre kar naravnost visoko gor, v živo skalo. Vodnik 
Vojko, se je široko nasmejal in pomenljivo pokimal. Opremimo se: čelada, pas in samovarovalni 
komplet. Vse poteka pod nadzorom vodnika Vojka. Ja, bili smo kot vojaki v vrsti, eden po eden, vse se 
pregleda, vsaka sponka, če je vse pravilno pripeto in brez napak. Sledijo še navodila in prikaz pravilne 
uporabe opreme in plezanja, kaj se sme in kaj ne. Razporedimo se, in »GREMO«!  
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Zajamem sapo in se pripnem na 
jeklenico. Držim se z rokami in z 
nogami odrivam navzgor. Kar gre. Po 
navpičnem delu se je malenkost 
zravnalo in gremo naprej v užitke 
plezanja. Vidi se, da so pot pripravili 
alpinisti, saj je vsak raztežaj zelo 
zračen, prepaden in z lepim 
razgledom po dolini Save. Na nekih 
delih je tako, da nimaš kam stopiti: 
zgoraj jeklenica, vmes nekaj zraka, 
spodaj pa nič. Roke zelo trpijo. Zadnji 
raztežaj pa je za nas, ki nismo alpinisti 
prav ubijalski. Je malo dolg, nekaj 
malega jeklenih stop pa še nazaj visi 
– v prepad. Moški niso imeli težav. 
Ženske pa smo ga obhodile.   
 
Veseli, da nam je uspelo se 
odpravimo na težko pričakovano pivo 
pred Tončkov dom. Bilo je vroče, čez 
30 stopinj in vroče tudi od plezarije. 
Ja, skale imajo svoj čar ki se ga ne da 
opisati. Ko te zasvojijo te ne izpustijo 
več.  
 
Dan se je nagibal h koncu. Čudoviti 
sončni zahod z vzletne točke kjer 
poletijo jadralni padalci in pogled na 
pokrajino nas je očaral. Še malo pa se 

bo stemnilo in dan se bo prevesil v noč. »Gremo«!, drugače bomo morali prižgati lučke (te namreč 
vedno nosimo s seboj iz preteklih izkušenj). Nazaj odhitimo po Pastirčkovi poti, ki je prijetna in še 
preden se stemni prispemo do parkirišča in od tu domov.  
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KOROŠKA RINKA  -  26. avgust 2017  Antonija Zupančič 

Koroška Rinka imenovana tudi Križ je 2433 m visoka gora in se strmo dviga nad Ledinami in Okrešljem 
v Kamniško Savinjskih Alpah. Obisk te gore je tudi eden izmed pogojev v slovenski planinski transverzali 
in ker je nekaterim članom  manjkal le še vzpon na ta vrh za dokončanje slovenske planinske 
transverzale, smo to opravili v soboto 26.08.2017. Kar štirinajst se nas je podalo proti Okrešlju. Dva 
člana sta bila že vesela da sta prišla na Okrešelj in poti nista nadaljevala, ostali pa smo se podali naprej 
proti Savinjskemu sedlu. Na Okrešlju nas je pričakal Vid Jerič, ki je bil že šesti dan na poti od Maribora 
proti Ankaranu, po celotni trasi slovenske planinske poti. Najbolj mučna v teh dneh mu je bila samota, 
zato je bil zelo vesel naše družbe in se nam je tako pridružil na poti na vrh K. Rinke. Večina od nas  te 
gore še ni obiskala, zato je bilo pričakovanje kako bo potekala plezarija še toliko bolj zanimivo, seveda 
pa nas je obdajalo tudi strahospoštovanje do te gore, saj pot velja za zelo zahtevno. Vreme je bilo 
prečudovito, naše razpoloženje pa v nestrpnem pričakovanju da pričnemo z plezalnim delom poti. Pot 
je večji del opremljena z raznimi varovali, tako z jeklenicami kot s klini in stopami. Kar polne tri ure naj 
bi  potrebovali do vrha. Po vzponu po melišču, oziroma pred začetkom plezarije smo si nadeli čelade, 
plezalne pasove in samovarovalne komplete. Kljub temu, da nam uporaba varoval brez samovarovanja 

ne dela težav, pa smo se 
tako opremljeni počutili 
bolj varne in tudi bolj 
sproščene. Zato tudi ni 
manjkalo raznih šal in 
smeha če je kdo na 
varovalih izvajal čudne 
plezalne gibe da je 
premagal ovire. Pot je 
čudovito  speljana med 
posameznimi skalnimi 
gmotami in večkrat so 
nam pogledi ušli proti 
Savinjskemu sedlu, 
kasneje proti Ledinam in 
Češki koči. Na 
posameznih delih je bila 
pot res zahtevna in 
težavna. Pa nas je 
radovednost gnala iz ene 

jeklenice na drugo, na stope proti vrhu skalne gmote in zopet naprej. Vsi smo zelo uživali v nevsakdanji 
plezalni izkušnji. Kar dobro kondicijo smo imeli saj smo na vrh prišli dobro razpoloženi. Na vrhu nas je 
čakal enkraten pogled na različne vrhove okoli nas, s katerimi sta nas seznanjala Cilko in Vojko. Na 
večini teh vrhov smo že bili, pa so nam bili s te perspektive precej neprepoznavni. Po počitku in obilni 
malici smo se trije pohodniki podali še na ostale tri Rinke potem pa sestopili kot ostali pohodniki skozi 
Turški žleb na Okrešelj. Kar utrujeni smo bili saj pot ni bila lahka, pa tudi vročina je naredila svoje. Dobre 
volje in še vedno  polni energije, smeha in zadovoljstva smo se podali v dolino k avtomobilom in potem 
proti domu. Uspel nam  je za marsikoga strah vzbujajoč in spoštovan vzpon na Koroško Rinko, ter 
pridobljen zadnji žig v slovenski planinski poti ene izmed pohodnic. 
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KOMNA - KAL, 2001 mnv - 7 in 8 oktober 2017  Irena Zdovc 

»Vrh gore je bel kažipot očem 
in jasen dan žari od vsepovsod 

in sreča je, da je pred mano pot, 
in to da vem, da slast je v tem, da grem.« 

 
Minilo je že najmanj tri desetletja, od kar sem se prvič srečala s Komarčo. Takrat, davno nazaj smo se 
vračali iz Triglava in najhitrejša pot v dolino je  menda bila ravno Komarča.  Bila sem povsem 
prestrašena in komaj so me pregovorili, da sem se jim pridružila pri sestopu. 
 
V  programu našega PD za leto 
2017, je bil načrtovan tudi obisk 
gore Kal. Za pot do Komne naj 
bi šli ravno čez Komarčo, potem 
pa naprej iz Komne do Kala in 
krožno nazaj na izhodišče.  Kar  
s strahospoštovanjem sem se 
podala na pot skupaj  s prijatelji 
iz PD Hrastnik. Pred leti je na 
Komarči divjal hud požar, ki so 
ga komaj pogasili.  Seveda  čas 
naredi svoje in pot je dosti 
drugačna, kot sem jo imela v 
spominu. Hitro smo pridobivali 
na višini in naši obrazi so 
postajali čedalje bolj rdeči in 
telo se je pričelo znojiti. Vreme 
nam je služilo po svojih  najboljših močeh, saj je bilo jasno, sončno, a ne pretoplo in pogosto so se naši  
pogledi vračali nazaj v dolino. Pogledi so sledili modri gladini jezera, ki so ga obdajala, že živo pisano 
obarvana drevesa. Ja, jesen je tu in z njo prekrasne, brez številne barve, ki nam pokrajino polepšajo in 
ti prekrasni pogledi se nam zasidrajo globoko v dušo in tam ostajajo še dolgo. Brez večjih problemov 
smo se uspešno povzpeli na vrh Komarče in pot nadaljevali proti Črnemu jezeru. Seveda smo se 
pogosto ustavljali, saj so nas na vsej poti spremljali čudovito obarvani detajli. Dolgo smo lahko 
pogledovali  nazaj v dolino, se čudili vidnim lepotam po gorah bohinjskega sredogorja,  v ozadju pa so 

se videle že tudi najvišje gore.  
Lepotam ni in ni bilo  videti 
konca, tako da smo pot do 
Komne kar hitro prehodili in do 
koče prišli veliko pred temo. 
Pozdravila sta nas prijazna 
oskrbnika, mi pa smo  ob 
prijetnem kramljanju zdržali  še 
kar nekaj ur, vmes pa 
pogledovali skozi okno,  kjer 
smo lahko opazovali večerno 
pravljico, tako v dolini ob 
jezeru, kot na nebu, kjer je 
žarela, rdeče obarvana luna in 
kjer se je prižigalo  na milijone 
zvezd. Tudi Dolfi je bil že z nami, 
saj je s potjo do Komne dobro 
opravil.  
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Zbudili smo se v hladno in oblačno jutro. Dileme ali bi sploh šli na pot ni nihče izpostavil, saj smo prišli 
z namenom, da osvojimo Kal. Tom, naš vodnik je Kal obiskal že kar nekajkrat in zato mu  vodenje po 
brezpotju ni delalo večjih problemov. Ob poti nam je opisoval pokrajino in nas seznanil tudi z  
mraziščem  na Komni ( globel z zelo veliko ohladitvijo) kjer so  10. 1. 2009 namerili - 49. stopinj Celzija 
in to je neuradno najnižja temperatura, izmerjena v Sloveniji.  Si predstavljate, jaz si ne, saj mraz  zelo 
težko prenašam. Lepa Komna se upravičeno ponaša s svojim imenom. V tem letnem času sicer nismo 
deležni  bujnega rastja,  si pa tega lahko  predstavljamo, a v mesecih, ko pa je vegetacija na višku, pa 
mora biti tu pravi raj na zemlji. Po nekaj kapljicah dežja, ki smo ga bili deležni na začetku poti, se je 
kasneje vreme bistveno popravilo, tako da je z vsako uro bilo več sončka in videli smo vse več 
oddaljenih pogorij in gora. 
 
Pot nas  je peljala strmo naprej, pričelo  se je  prvo poplezavanje in odpirale so se nam nove perspektive, 
novi pogledi na vse strani. Ko nam je  uspelo  priplezati na sam vrh, smo bili zelo navdušeni nad norimi 
pogledi daleč naokrog. Stali smo na vrhu, se obračali in se čudili in že načrtovali nove poti, nove gore, 
ki nas še čakajo, da jih mogoče enkrat osvojimo. Seveda smo si morali navleči topla oblačila in očala, in 
kar nekaj časa smo si vzeli za občudovanje in počitek. 

 
Težko a morali smo se posloviti od vrha in tako smo po  drugi strani, počasi in previdno  nadaljevali pot 
po kamnitih, skalnih ploščah, ki so bile vse razbrzdane od vode in vetra. S pogledi smo iskali morebitne 
možice, ki bi nas pravilno usmerili na pravo stezico. Kar precej previdnosti je potrebno, da se ti noga 
ne zatakne v kakšno izmed špranj, pa tudi spusti iz masiva na masiv znajo biti posebno doživetje. 
Obdani s prelepo kamnito naravo, ki jo vsake toliko časa ozaljša kakšen ruševec ali še lepši zlato rumeni, 
mali macesen, se končno znajdemo na označeni poti, ki nas je popeljala nazaj do Komne. Dolga je bila 
tale potka, njenega konca ni bilo videti kar nekaj ur, a vreme nas je razvajalo na vsej poti, tako da smo 
se lahko nekajkrat ustavili in uživali v prekrasnem jesenskem dnevu, tam sredi  nebes. 
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In končno smo uspeli  in se v popoldanskih urah vrnili na naše izhodišče, kjer nas je oskrbnik nagradil s 
toplo, pravkar pečeno, zelo dobro pehtranovo potico. Kako dobra je bila in okusna. Vzeli smo si kar 
nekaj časa za počitek, saj nas je čakal še spust v dolino, čez vse mnogo številčne serpentine. Seveda je 
bila pot naporna, a zmogli smo tudi to in se na koncu veselili, da nam je uspelo in za nami sta bila zopet, 
dva prečudovita  dneva, ki  nam jih je bilo dano preživeli v nam najljubšem okolju.  Zadostili pa smo  
tudi simboliki, saj je naše PD lastnik koče na Kalu, mi pa smo obiskali tudi goro z enakim imenom z 
nadmorsko višino 2001 m. Lepo je bilo in vsem, ki radi zahajate po naših prelepih gorah bi jo z veseljem 
priporočala . 
 
Na koncu pa v razmislek vsem … (izposojeno iz FB) 
»Ponudba za vašo srečo… 
Cel svet se bliskovito vrti, na krilih iskanja sreče in zadovoljstva. Že skoraj vsakdo vam ponuja, da kupite 
neko stvar ali storitev, ki vam bo prinesla srečo. 
Mnogo tega ste že poskusili, pa ste ujeli srečo, zadovoljstvo, ki še traja? 
To kar v resnici iščemo, je stanje duha, ki ni pogojeno z zunanjimi minljivimi predmeti in dogodki. Se 
umiriti in zazreti vase je preprosta in brezplačna stvar, samo želeti si jo moramo spoznati.» 
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KOSTANJEV PIKNIK NA KALU – 14. oktober 
2017  Vojko Zupančič 

Za spremembo od prejšnjega 
leta je bila vremenska napoved 
za naš letošnji tradicionalni 
kostanjev piknik na Kalu zelo 
obetavna. Temu primerno so se 
odzvale in napovedale razne 
skupine planincev, kot tudi 
člani drugih društev. Kostanj je 
bil pripravljen, prav tako tudi 
mošt, ki je bil zaradi zgodnje 
trgatve že bol vino kot mošt. 
Nekje po deseti uri se je že lepo 
kadilo izpod dveh večjih posod 
za kostanj, tako da je bil ob 
prihodu prvih planincev že 
pečen. Presenetila nas je 
skupina sedemdesetih mladih 
planincev s spremljevalci iz 

savinjske doline, ki se je kot ploha usula iz Mrzlice. Kar malce smo bili zbegani preden nam je bilo jasno 
kako in kaj. Seveda pa smo tudi njih postregli z čajem in pečenim kostanjem. Porcije kostanja so bile 
sicer malo manjše, za kar se opravičujemo. V strahu da bi kostanja zmanjkalo za naše mlade planince, 
ki so tudi to leto prišli peš iz Hrastnika, smo pač morali tako ukrepati. Poleg njih so se letos piknika 
udeležili tudi najmlajši planinci iz vrtca v spremstvu staršev. Že tretje leto zapored so bili povabljeni in 
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tudi prišli člani Kamniško 
Zasavske podružnice Multiple 
skleroze. Iz Hrastnika so prišli 
peš tudi člani planinske sekcije 
društva invalidov Hrastnik, ki so 
se piknika udeležili prvič. Prišla 
je tudi večja skupina planincev 
planinskega društva BTC 
Ljubljana. V zadovoljstvo vseh 
so letošnji kostanjev piknik 
popestrili ljubitelji astronomije 
iz Slovenije, ki so imeli od petka 
do nedelje svoje srečanje na 
Kalu. Marsikdo se je odzval 
njihovemu vabilu, tako da so 
lahko pogledali skozi močne 
teleskope in izvedeli 
marsikatero zanimivost.  
 
Na koncu še hvala vsem, ki ste prišli na naš tradicionalni kostanjev piknik, seveda vabljeni tudi naslednje 
leto, še posebej pa hvala vsem tistim, ki ste kakorkoli pomagali in prispevali k organizaciji in izpeljavi 
kostanjevega piknika. Najlepša hvala tudi članicam Turističnega društva Hrastnik, ki so tudi letos pekle 
zasavski 'krumpentoč', ter seveda Albinu, ki je piknik popestril z prijetno glasbo za vsakogar. 
 

   



LETO 33  /  ŠTEVILKA 52      NAŠA  POTA / marec 2018 

 
43 

 

PO VRTVČEVIH POTEH – 19. november 2017  Vojko Zupančič 

Pot vodi od izhodišča ob vznožju vasi Ustje, skozi Dolenje, do Ostrega vrha, preko Planine, kjer je Matija 
Vrtovec služboval, do Šmarij, kjer je bil rojen ter nazaj na izhodišče na Ustjah.  

 
Pot je dolga cca. 18 km, je dobro označena in pelje tudi mimo ponudnikov na Vipavski vinski cesti, ki 
vas prijazno postrežejo, če se na poti ustavite pri njih. Ob poti je cela vrsta naravnih in kulturnih 
spomenikov. Opazujete lahko nahajališča fosilov ob Vipavi, navdušijo vas tipična vipavska naselja, kot 
je na primer spomeniško zaščiteno središče vasi Šmarje, na razglednih točkah, kot je na primer tista na 
Ostrem vrhu, pa se vam odpre prečudovit pogled na vso Vipavsko dolino.  

 
Pot traja približno 5 ur, če pa si 
med potjo privoščite kakšen 
daljši postanek, pa še kaj več.  
 
Matija Vertovec je eden 
najpomembnejših slovenskih 
strokovnih piscev 19. stoletja. 
Rodil se je 28. Jan. 1784 v 
zaselku Jakulini pri Šmarjah na 
Vipavskem. V duhovnika je bil 
posvečen leta 1807 v Gorici, 
kasneje pa je služboval v 
Vipavi, na Planini in v Šent 
Vidu, današnjem Podnanosu, 
kjer je 2.sept. 1851 tudi umrl. 
 
Vertovec je svoje življensko 
poslanstvo uresničeval z 

izobraževanjem ter moralno in versko vzgojo preprostih ljudi. Iz tega tudi izhaja njegov vsestranski 
opus. Prvi je v slovenskem jeziku pisal o vinogradništvu, vinarstvu in kletarstvu, o uporabni kemiji in o 
splošni svetovni zgodovini. Leta 1850 je izdal zbirko svojih pridig z naslovom 'Shodni ogovori'  in drobno, 
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toda pomembno knjižico 
'Sporočilo slovenskim 
vinorednikom'. Slovenski 
zgodovinarji utemeljeno 
domnevajo, da je Prešernu dal 
pobudo za Zdravljico, Petra 
Kozlerja pa vzpodbudil k 
izdelavi Zemljevida slovenskih 
dežel, ki je izšel leta 1853. 
Matija Vertovec je bil za časa 
svojega življenja cenjen in 
spoštovan zaradi svojega 
strokovnega dela in skrbi za 
majhnega človeka, njihove 
vsakdanje težave in 
pričakovanja. 
 
Tudi hrastniški planinci smo se 
letos udeležili že 19.ega pohoda po Vrtovčevih poteh. Zbralo se nas je kar 20 članov PD Hrastnik in PD 
Dol pri Hrastniku. Priključili smo se avtobusnemu prevozu, ki ga že par let organizira gostilničarka 
Branka iz Zagorja. Pohod je potekal v prečudovitem vremenu, ravno pravšnjem za hojo.  
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Planinsko društvo Hrastnik 
Log 3 
1430 Hrastnik  

 

 

 
 

 
Zadeva:  VSEBINSKI  IN  FINANČNI  PROGRAM        za leto 2018 
 
V letu 2018 načrtujemo prihodke v proračun v višini cca. 12.141,11 Eur.   
 

PRIHODKI  v Eur  

Članarina 3000,00 

Prihodki iz občinskega proračuna (sofinanciranje športnih programov) 1391,11 

Prihodki donacij športne zveze   100,00 

Prihodki sponzorskih sredstev   450,00 

Prihodki iz razpisa sofinanciranja prireditev posebnega pomena 1000,00 

Prihodki najemnine za dom na Kalu 6000,00 

Prihodki od donacij iz odmerjene dohodnine davčnih zavezancev   200,00 

Prostovoljni prispevki članov       0,00 

PRIHODKI                                                                                             skupaj  Eur                                                                                                                     12.141,11 

 

Odhodke bomo prilagajali prihodkom.  
 
Vsebinski program dela društva v letu 2018 naj bi zajemal naslednje aktivnosti: 

 izletniška dejavnost po programu izletov, 

 izvedba tradicionalnih akcij PD Hrastnik, 

 izvedba srečanja Zasavskih planincev na Kalu, 

 izvedba 70-e obletnice PD Hrastnik na Kalu, 

 redni pregledi, vzdrževanje in obnova planinskih poti, 

 redno vzdrževanje planinskega doma na Kalu in okolice, 

 vgradnja Male komunalne čistilne naprave (MKČN) pri planinski koči na Kalu, 

 vzdrževalna dela na zajetju vode, črpališču in vodnem rezervarju, 

 ureditev balinišča, 

 popravila zunanjih otroških igral, 

 opravljanje vseh zakonsko obveznih letnih, ter obdobnih pregledov in meritev na planinski 
koči na Kalu, 

 izobraževanje strokovnega kadra društva (markacisti, vodniki), 

 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 Hrastnik. 

             Predsednik  PD Hrastnik 
         Vojko ZUPANČIČ 
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PD HRASTNIK  -  PROGRAM IZLETOV IN AKCIJ v letu 2018 

JANUAR: tor. 02.01 Novoletni pohod na Kum 
 sob. 06.01 Pohod na Osankarico 
 sob. 06.01 Po Zasavski planinski poti – 4.del,  GEOSS – Ušte 
 sob. 27.01 Po Zasavski planinski poti – 5.del,  Janče   

FEBRUAR: sob. 10.02 Po Zasavski planinski poti – 6.del,  Bizeljsko, Bohor  
 ned. 11.02 Pohod na Zasavsko sveto goro    
 sob. 24.02 Peca        

MAREC: sob. 10.03 Mirna gora      
 ned. 11.03 Zbor markacistov v Gorah     
 sob. 24.03 Samobor - Japetić - Oštrc     
 sob. 31.03 Občni zbor PD Hrastnik na Kalu    

APRIL: sob. 14.04 11. Ojsterškov pohod na Kal     
 sob. 14.04 Čistilna akcija na Kalu     
 sob. 21.04 Pohod po medvedovih stopinjah    
 sob. 28.04 Šarhov pohod  

MAJ: tor. 01.05 Prvomajsko srečanje na Kalu     
 ned. 13.05 Javorniški rovt - Struška    
 sob. 19.05 Društveni izlet     
 čet. 24.05 Srečanje starejših planincev na Kalu    

JUNIJ: sob. 09.06 Krvavec – Vrh korena – Veliki zvoh   
 sob. 16.06 Dan planinskih doživetij – Rogla    
 sob. 23.06 Grmada nad Polzelo     
 pet.- sob. 29÷30.06 Meddruštveni izlet na Prehodavce  

JULIJ: pet.÷ ned. 13÷15.07 Bavščica      
 sob. 28.07 Velika (Koroška baba)   

AVGUST: sob. 04.08 Popoldne ob citrah  na Kopitniku   
 ned.÷ pon. 19÷20.08 Mangart, Žrd      
 ned. 26.08 Kumska nedelja 

SEPTEMBER: ned. 09.09 70 let PD Hrastnik,  Srečanje Zasavskih planincev na Kalu 
 sob. 15.09 Srečanje Zasavcev, Savinjčanov in Laščanov na Mrzlici 
 sob. 22.09 Vršič – Nad šitom glava – Mala Mojstrovka   

OKTOBER sob. 06.10 Sovretov pohod v Šavno peč 
 ned. 07.10 Planina Ravne – Veliki vrh     
 sob. 13.10 Kostanjev piknik na Kalu    
 sob. 20.10 Snežnik      

NOVEMBER: sob. 03.11 Zelenica – Triangel – Stari Ljubelj    
  sob. 10.11 Levstikov pohod od Litije do Čateža 
 ned. 18.11 Po Vrtovčevih poteh      
 ned. 25.11 Pohod na Čemšeniško planino 

DECEMBER: sob. 01.12 Večerno druženje na Mrzlici 
 sob.÷ ned. 15÷16.12 Zaključni izlet v letu 2018 - 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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   TRANSFERZALCI  IN  POHODNIKI  PD HRASTNIK V  LETU  2017        

 

SLOVENSKA PLANINSKA POT:       1.  BABIČ Stane 

 

ZASAVSKA PLANINSKA POT: 1. BABIČ Stane 
2. BORŠTNAR Olgi 
3. DUŠAK Nace 
4. KAŠE Jože 
5. KRIŽNIK Ivanka 
6. PODPEČAN Dolfi 
7. ROTAR Dušan 
8. SKOČIR Bojan 
9. SKOČIR Bojan 
10. ZUPANČIČ Zvonka 
11. ZUPANČIČ Vojko 

 

POT SPOMINOV NOB OBČINE HRASTNIK 1. BASTIČ Marjan 
2. DUŠAK Nace 
3. KOVAČ Danijela 
4. KOVAČ Ivan 
5. PERGAR Olgi 
6. PERGAR Marjan 

 
 

POHODNIKI (ČLANI PD), KI SO BILI V LETU 2017 VEČ KOT 50 KRAT NA KLOBUKU

1. KAŠE Jože     10.   KUPEC Aleš 
2. KAVZAR Klavdija    11.   KUPEC Mojca 
3. KAVZAR Marko    12.   SKOČIR Bojan 
4. DELIČ Danilo     13.   ROMIH Franc 
5. GRAČNER Marjan    14.   ROMIH Zdenka 
6. KOLARIČ Bojan    15.   ZDOVC Irena 
7. LIPOGLAVŠEK Stane    16.   PUFLER Ečo 
8. SABASU Brane    17.   KOLOBARIČ Novko 
9. KRIŽNIK Ivanka 

 
Čestitamo vsem pohodnikom za opravljene pohode oziroma uspešno končane transferzale. 

 
 

PRIZNANJA  V  LETU  2017            

BRONASTI ČASTNI ZNAK PZS 

1. VUČETIČ Ivo 

2. ZDOVC Irena 

 

Zahvaljujemo se vsem prejemnikom za njihov prispevek pri delovanju PD Hrastnik in obenem čestitamo 
za prejeta priznanja. 
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