
LETO 35  /  ŠTEVILKA 54      NAŠA  POTA / marec 2022 

 
1 

 

 

LETO: 35 ŠTEVILKA: 54 marec 2022 

 

 

Prenova Planinskega doma na Kalu,  Januar - Oktober 2021 

 
 



LETO 35  /  ŠTEVILKA 54      NAŠA  POTA / marec 2022 

 
2 

 

 

PLANINSKI 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    STORILČEK, Rok PADER s.p. 

Telefon    +386 68 620 488 

E-pošta               planinskidomnakalu@gmail.com 

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 

mailto:planinskidomnakalu@gmail.com
http://www.pzs.si/koce.php?pid=136
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ČLANSTVO PD HRASTNIK - PO 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 -4,32 

2018  5 107 2 22 0 136 +2,26 

2019  5 89 1 17 0 112 -17,65 

2020  5 78 4 13 0 100 -10,71 

2021  4 84 2 3 0 93 -7,00 

 

A. Planinsko društvo HRASTNIK - ČLANI PZS                  v letu 2021 93 

B. Planinsko društvo HRASTNIK - PODPORNI ČLANI      v letu 2021 24 

 SKUPAJ ČLANOV                   v letu  2021 117 

 

ORGANI  PD Hrastnik za obdobje 2020 do 2024 
 

UPRAVNI ODBOR:  • Vojko ZUPANČIČ      - predsednik 
    • Marjan PERGAR      - podpredsednik 
    • Frida DAMJANOVIČ      - tajnica 
    • Dušan Rotar       - blagajnik 
    • Andrej 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 
    • Ivan KOVAČ       - član 
 

NADZORNI ODBOR:   • Ljubo ZALEZINA      - predsednik  

                                              • Albin ŠEŠKO       - član              

                                               • Bojan SKOČIR      - član               

 

ČASTNO RAZSODIŠČE: • Antonija ZUPANČIČ      - predsednica 
                                               • Branko ZUPANČIČ      - član 
                                               • Anton VERAČ                 - član 
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                             PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK     

               Koledar uradnih ur za leto 2022  -  Društvena pisarna: Log 3 

JANUAR      FEBRUAR      MAREC      

Po To Sr Če Pe So Ne  Po To Sr Če Pe So Ne  Po To Sr Če Pe So Ne 

          1 2    1 2 3 4 5 6    1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  21 22 23 24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30  28              28 29 30 31       

31                                           

                       
APRIL       MAJ       JUNIJ      

Po To Sr Če Pe So Ne  Po To Sr Če Pe So Ne  Po To Sr Če Pe So Ne 

        1 2 3              1      1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 

11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 

18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 

25 26 27 28 29 30    23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30       

               30 31                          

                       
JULIJ       AVGUST      SEPTEMBER     

Po To Sr Če Pe So Ne  Po To Sr Če Pe So Ne  Po To Sr Če Pe So Ne 

        1 2 3  1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

25 26 27 28 29 30 31  29 30 31          26 27 28 29 30     

                                            

                       
OKTOBER      NOVEMBER      DECEMBER     

Po To Sr Če Pe So Ne  Po To Sr Če Pe So Ne  Po To Sr Če Pe So Ne 

          1 2    1 2 3 4 5 6        1 2 3 4 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 30          26 27 28 29 30 31   

31                                           

 
LLEGENDA: 

 
 
 

           
 

Uradne ure - zimski čas    od 18 ÷ 19 ure 
                

 
Uradne ure - poletni čas  od 19 ÷ 20 ure 
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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.  

Vabljeni k ogledu naše spletne strani. 
 

http://www.pdhrastnik.si/ 
 

 
 

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

Vrste članstva in cenik članarine za leto 2022 

KATEGORIJE članstva 
članarina 2022 

(EUR) 

A 
 

A/d 

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

60,00 

družinski popust 54,60 

B 
 

B/d 

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

28,00 

družinski popust 22,60 

B1 
polnoletna oseba starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti, v letu 
2022 vključno oseba letnik rojstva 1957 ali starejša 

21,00 

S+Š 
 

S+Š/d 

srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti 
v letu 2022 vključno oseba letnik rojstva 1996 ali mlajša 

18,50 

družinski popust 15,00 

P+O 
P+O/d 

predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti 8,00 

družinski popust 6,40 

IN 
 
 

IN/d 

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

8,00 

družinski popust 6,40 

PČ podporni član 7,00 

PI planinska izkaznica - pri prvi včlanitvi v društvo 2,00 

 
V PD Hrastnik se lahko včlanite tudi preko spletne strani PZS  (https://clanarina.pzs.si/),   ter od junija 
2022 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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Planinsko društvo Hrastnik 
Log 3 
1430 Hrastnik  

 

 

 
Hrastnik 27.03.2022 

 

Zadeva:  LETNO POROČILO PLANINSKEGA DRUŠTVA HRASTNIK za leto 2021 
 
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, ter 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. Društva s statusom morajo pristojnemu ministrstvu od leta 2019 naprej 
predložiti poročilo o delu društva za zadnji dve leti in program dela za naslednji dve leti, ter 
sporočati morebitne  spremembe osnovnih podatkov društva. 

V letu ustanovitve društva – l. 1948 je bila na Kalu tudi postavljena prva planinska koča, ki je 
bila v kasnejših letih dvakrat povečana oziroma preurejena. Društvo je skrbnik planinskih poti 
na Kal in Kum iz Hrastnika, in 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, 
praviloma zadnjo soboto v mesecu marcu. Na občnem zboru pregledamo opravljeno delo 
društva za preteklo leto in sprejmemo vsebinski in finančni program dela za tekoče leto. 

V letu 2021 je bilo v društvo včlanjenih 93 članov PZS in 24 podpornih članov, torej skupaj 
117 članov.  



LETO 35  /  ŠTEVILKA 54      NAŠA  POTA / marec 2022 

 
8 

 

2.) Poročilo o opravljenem delu v letu 2021 

Kakor je že bilo omenjeno je osnova dela društva 'Program društva', ki smo ga v preteklem 
letu izvedli v manjšem obsegu kot je bilo predvideno. Vzrok za to so bile predvsem omejitve 
druženja in gibanja zaradi epidemije nalezljive bolezni Covid-19. 

Izletniška dejavnost 

V letu 2021 smo se udeležili 18 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 in prostovoljna.  

Dan slovenskih planincev je bil v letu 2021 izveden 12.06 in sicer zaradi ukrepov epidemije v 
drugačni obliki. Po celotni Sloveniji je bilo po posameznih regijah organiziranih več pohodov. 
V MDO Zasavje smo se dogovorili, da smo posamezna društva ta dan organizirali svoje izlete, 
ter smo se ob določeni uri preko spletnih povezav javljali v medije. V oktobru smo uspešno 
izpeljali tradicionalni kostanjev piknik na Kalu. Prijavili smo se na razpis PZS 'Slovenija 
planinari' in pridobili določena finančna sredstva. Zaradi epidemije so v letu 2021 odpadle 
naslednje akcije: Ojsterškov pohod na Kal, Kostanjev piknik v domu starejših v Hrastniku, 
društveni izlet, srečanje zasavskih planincev, prvomajsko srečanje na Kalu. Prav tako je bilo 
odpovedano kar nekaj planinskih izletov po programu društva.  

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

Gospodarska dejavnost 

Največji zalogaj društva vsako leto je vsekakor skrb za naš Planinski dom na Kalu, ki zahteva 
redno vzdrževanje in včasih tudi večje investicije. Julija 2018 je upravljanje doma prevzel nov 
najemnik Rok Pader, ki redno plačuje najemnino in zagotavlja da dom nudi obiskovalcem 
hrano, pijačo in počitek skozi vse leto. Zaradi epidemije, oziroma ukrepov Vlade RS, so bile 
tudi planinske koče podvržene drugačnemu – omejenemu režimu obratovanja.  

Z poplačilom vseh obrokov za odkup solastniškega deleža doma, ki ga je imel RTH, na osnovi 
kupoprodajne pogodbe, je PD Hrastnik konec leta 2018 postalo lastnik Planinskega doma na 
Kalu v celoti, kar je razvidno tudi v Zemljiški knjigi. S tem je društvo prevzelo tudi skrb za dom 
v celoti, kot tudi obveznost opravljanja vseh zakonsko obveznih  pregledov in meritev.  

Vsled nujne potrebe po posodobitvi/prenovi našega Planinskega doma na Kalu smo se v letu 
2019 prijavili na 4. Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja s projektom »Prenova Planinskega doma na Kalu«, ki smo ga prijavili s še 
dvema partnerjema: občino Hrastnik in oskrbnikom doma, Pader Rok-om. V mesecu 
novembru 2020 smo od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli Odločbo o 
pravici do sredstev,  za katera smo preko omenjenega projekta zaprosili. Omenjeni projekt 
smo pričeli izvajati v januarju 2021, ter ga tudi uspešno zaključili v oktobru 2021.  

Zaradi spremembe namembnosti velike skupne sobe v Predavalnico za cca. 35 ljudi smo 
morali na novo urediti vso potrebno dokumentacijo za Požarno varnost, prav tako moramo v 
sklopu tega tudi opraviti različna dela na domu (zamenjava dvojih notranjih vrat, dopolniti 
varnostno razsvetljavo, vgraditi nova požarna vrata in požarno stopnišče iz 1. nadstropja, 
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dodati nove gasilne aparate, ……). Določena dela smo v letu 2021 že izvedli, nekaj pa nas 
čaka še v letu 2022. 

V decembru 2020 smo na Direkcijo RS za vode oddali vlogo za podaljšanje vodnega 
dovoljenja za lastno oskrbo s pitno vodo za Planinski dom na Kalu. V maju 2021 smo prejeli 
podaljšano dovoljenje in sicer do leta 2041. 

Za vzdrževanje doma skrbimo v glavnem člani društva s svojim prostovoljnim delom in v 
okviru finančnih možnosti.  

Dejavnost odseka za poti 

Na področju odseka za planinske poti smo bili v letu 2021 navkljub epidemiji precej aktivni. 
Poleg rednih pregledov in vzdrževanja poti smo zopet imeli nekaj dela z podrtim drevjem in 
vejevjem. Trudimo se da so vse planinske poti, katerih skrbnik je naše društvo, vzdrževane za 
normalno, predvsem pa varno gibanje, oziroma hojo po njih. Društvo je skrbnik planinskih 
poti v skupni dolžini 28,3 km.                  

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

Trenutno imamo v društvu tri registrirane markaciste. 

Dejavnost krožka mladih planincev 

Epidemija Covid-19 je še najbol vplivala na delovanje krožka Mladi planinci. V številnih 
planinskih društvih, tudi v našem društvu, je bilo v letu 2021 zaznati precejšen upad članstva 
mladih planincev. V letu 2021 tako tudi ni bilo izpeljanega nobenega izleta mladih planincev. 

Ostale aktivnosti 

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. 

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 2021 smo imeli 5 (pet) rednih, ter dve dopisni seji Upravnega odbora društva. V letu 
2021 ni bilo potrebe za seje ČR (častnega razsodišča). NO (nadzorni odbor) društva se je v 
društveni pisarni sestal 16.03.2022, ter pregledal knjige o finančno materialnem poslovanju 
društva za leto 2021.  

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. 
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V letu 2016 smo prejeli certifikat DPPK (družinam prijazna planinska koča) za Planinski dom 
na Kalu, ki je bil v letu 2019 s strani Gospodarske komisije PZS podaljšan do leta 2023.  Ta 
certifikat je eden izmed pogojev za sodelovanje v akciji 'Naj planinska koča', ki jo vsako leto 
izvaja PZS. 

 

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 Planinski dom na Kalu, odhodki se ne vodijo ločeno po pridobitni in 
nepridobitni dejavnosti, zato se izračuna sorazmerni delež glede na pridobitno dejavnost. 

Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov premoženja se 
uporabi izključno za uresničevanje ciljev in izvajanje nalog društva. 

2.) Finančno poročilo 

Poslovanje društva v letu 2021 je bilo odvisno od finančnih sredstev pridobljenih iz razpisa 
'Sofinanciranje športnih programov v občini Hrastnik za leto 2021', prihodkov iz članarine, 
prostovoljnih prispevkov članov, donacij iz dohodnine, donacij podjetij, prihodkov 
sponzoriranja, prihodkov za najem doma na Kalu, ter v letu 2021 tudi iz naslova pridobljenih 
nepovratnih evropskih sredstev iz projekta 'Prenova planinskega doma na Kalu'. 

Podrobnejše finančno poslovanje društva je prikazano v Izkazu poslovnega izida PD Hrastnik 
za obdobje od 01.01. do 31.12.2021, ki ga je pripravil izbrani računovodski servis. 

Dne 16.03.2022 se je v pisarni društva sestal  Nadzorni odbor društva, pregledal knjige o 
finančno materialnem poslovanju društva, ter dokumentacijo o delu društva za leto 2021. 
 
         Predsednik PD Hrastnik 
              ZUPANČIČ Vojko 
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Povzetek iz izkaza poslovnega izida PD Hrastnik za obdobje 01.01. do 31.12.2021. 

PRIHODKI  v Eur 

1.   Članarina 2.623,44 

2.   Prihodki najemnine za dom na Kalu 4.500,00 

3.   Prihodki donacij športne zveze 0,00 

4.   Prihodki donacij iz dohodnine 626,90 

5.   Prihodki donacij 4.350,00 

6.   Prihodki iz občinskega proračuna (sofinanciranje športnih programov,                         
       ter prireditev posebnega pomena) 

1.112,66 

7.   Prihodki dejavnosti – drugi prihodki (PZS) 267,75 

8.   Prostovoljni prispevki članov 0,00 

9.   Drugi prihodki, AKTRP 31.604,05 

PRIHODKI v Eur                                                                       skupaj: 45.084,80 

 
 

ODHODKI  v Eur 

1.   Vzdrževanje doma na Kalu, zavarovanje, projekt 'Prenova doma na Kalu' 25.769,35 

2.   Društvena pisarna (najemnina, ogrevanje, elektrika, …..) 949,53 

3.   Stroški pisarniškega materiala, literature, dnevnikov, koledarjev 402,05 

4.   Stroški delovnih akcij, tradicionalnih prireditev, oglaševanje 651,84 

5.   Stroški reprezentance 1770,36 

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

7.   Stroški bančne provizije 213,33 

8.   Knjigovodske storitve 303,95 

9.   Stroški izpopolnjevanja, izobraževanja 78,00 

10. Avtobusni prevozi 0,00 

11. Povračilo stroškov za prevoz 0,00 

12. Nagrade, nepridobitna dejavnost 80,00 

13. Članarina PZS 1446,32 

14. Dotacije drugim 0,00 

15. Stavbno zemljišče 0,00 

16. Odpisi vrednosti – amortizacija dr. inventarja in opreme 10.341,17 

17. Odhodki posojil 1181,10 

18. Drugi odhodki, takse 37,29 

ODHODKI v Eur                                                                                                     skupaj: 43.224,29 

 
 

PRIHODKI v Eur                                                                                                      skupaj: 45.084,80 

ODHODKI v Eur                                                                                                      skupaj: 43.224,29 

 

PRESEŽEK PRIHODKOV v Eur                                                                               skupaj: + 1.860,51 

 
To letno poročilo je bilo v skladu z 28. in 43. členom Pravil društva sprejeto na rednem občnem zboru 
članov društva dne 27. marca 2022 v Planinskem domu na Kalu. 

             Predsednik PD Hrastnik 
                      ZUPANČIČ Vojko 
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PD HRASTNIK  -  POROČILO IZLETOV IN AKCIJ  v letu 2021 

 
Datum Kraj     št.udeležencev 

JANUAR Novoletni pohod na Kum 8 

15.01 Čemšeniška planina 8 

02.03 Kanjavec – turna smuka 3 

09.03 Stol – turna smuka 3 

07.03 Ratitovec 14 

09.05 Kojnik - Golič 16 

12.06 Golica 12 

26.06 Olševa 12 

26.06 Kopitnik – Pohod po poti spominov NOB  20 

14÷15.08 Planina Razor – Vrh nad Škrbino – Planina Kuhinja 10 

21.08 Izpopolnjevanje markacistov na Čreti 2 

22.08 Tolsta košuta 4 

26.08 Srečanje starejših planincev Zasavja in Posavja na Kumu 2 

04.09 Turska gora 10 

11.09 Storžič 8 

02.10 Sovretov pohod v Šavno peč 10 

13.10 Delovna akcija zasavskih brigadirjev na Kalu 18 

16.10 Kostanjev piknik na Kalu cca. 200 

 

Tako kot leto 2020 je bilo tudi leto 2021 zaznamovano z epidemijo Covid-19 zaradi katere je vlada RS 
sprejela razne ukrepe za omejitve druženja in gibanja. Vsled teh ukrepov je bilo delovanje društev 
precej omejeno, kar se odraža tudi na področju izletništva v našem društvu. 

Drugi večji dejavnik, da v letu 2021 nismo izpeljali več izletov, pa je tudi projekt 'Prenova planinskega 
doma na Kalu', ki je bil vsekakor prvotnega pomena dela društva v letu 2021. 

Epidemija počasi izzveneva, projekt je zaključen, tako da upamo da bomo v letu 2022 bolj uspešni na 
področju izletništva, ki je osnovna dejavnost vseh planinskih društev. 
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      Hrastnik; marec 2022 

ZADEVA:      POROČILO  PROJEKTA  'PRENOVA PLANINSKEGA DOMA NA KALU' 
 

Vsled nujne potrebe po posodobitvi/prenovi Planinskega doma na Kalu smo se v letu 2019 
prijavili na 4. Javni poziv Partnerstva LAS Zasavje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja s projektom »Prenova Planinskega doma na Kalu«, ki smo ga prijavili s še dvema 
partnerjema: občino Hrastnik in oskrbnikom doma, Pader Rokom. 

V mesecu novembru 2020 smo od Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) 
prejeli Odločbo o pravici do sredstev v višini 49.994,36 EUR  za katera smo preko 
omenjenega projekta zaprosili.  

Da bi lahko čimprej pričeli z izvedbo projekta je bilo potrebno najprej zagotoviti lastna 
finančna sredstva. Pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu smo pridobili posojilo v 
višini 31.414,00 EUR, pri Delavski hranilnici dolgoročni kredit v višini 13.000,00 EUR z 
odplačevalno dobo 60 mesecev (pet let) in kratkoročni kredit v višini 10.000,00 EUR. 

Z samimi deli smo pričeli v januarju 2021. Najprej smo se lotili notranjih del v koči 
(preureditev velike skupne sobe v predavalnico – sejno sobo v nadstropju, ter preureditev 
sanitarij v pritličju doma). V dogovoru z najemnikom doma smo se nato lotili preureditve 
terase z vgradnjo novih stopnic z dvorišča na teraso doma, ter vseh preostalih zunanjih del.  

V sklopu projekta 'Prenova planinskega doma na Kalu' so bila izvedena naslednja dela: 

1. Ureditev nove predavalnice (sejne sobe) v 1. nadstropju doma za cca. 35 oseb 

2. Prenova sanitarij v kleti doma, ki so primerne tudi za potrebe invalidov in ureditev 
previjalnice 

3. Prenova terase - zamenjava keramike, ter nabava novih miz in stolov 

4. Izdelava in montaža zunanjih stopnic za dostop na teraso z dvorišča pred domom 

5. Manjša posodobitev kuhinje 

6. Ureditev parkirnega prostora za dva avtodoma 

7. Izdelava in postavitev priveza za konje 

8. Odstranitev dotrajanih zunanjih miz in klopi pred domom, ter nabava novih miz in klopi  

9. Izdelava polnilnice za električna kolesa 

10. Izdelava stojala za kolesa 

11. Nabava novih velikih košev za smeti 

12. Izdelava in vgradnja pitnika za vodo iz masivnega lesa 

13. Izdelava in vgradnja privezov za male živali iz masivnega lesa 

14. Vgradnja novih jaškov in cevi za odvod vseh meteornih voda s strehe doma v 
ponikovalnice 

15. Priklop in zagon MKČN - čistilne naprave (vgradnja lovilca olja, izpraznitev in rušitev dveh 
obstoječih greznic, vgradnja novih kanalizacijskih vodov in jaškov, izdelava nove 
ponikovalnice za odpadne vode) 

16. Preureditev dvorišča pred domom – cca. 400m² (izkop - cca.150 m³, izdelava tampona, 
betoniranje nosilne AB plošče, polaganje robnikov, pranih plošč in tlakovcev) 
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Pred in med samim izvajanjem projekta je bilo potrebno tudi fotodokumentirati posamezne 
faze del za vse postavke iz projekta posebej (stanje pred pričetkom del, vmesne faze, ter po 
končani izvedbi).  

Vsa dela po projektu smo na domu zaključili v oktobru 2021. Potrebno je bilo še papirnato 
zaključiti projekt z oddajo vseh potrebnih dokumentov, računov, fotodokumentacije. Po 
oddaji vseh potrebnih dokumentov je bil s strani AKTRP opravljen nadzor izvedenih del, pri 
katerem pa ni bilo ugotovljenih napak, oziroma nepravilnosti. Tako smo konec leta 2021 
prejeli odobrena nepovratna sredstva, nakar smo poplačali kredit pri Slovenskem 
regionalnem razvojnem skladu, ter kratkoročni kredit pri DH. Dolgoročni kredit pri DH pa se 
bo odplačeval še cca. štiri leta. 

Planinski dom na Kalu s svojo bližnjo okolico  je s tem projektom dobil precej lepšo podobo, 
takšno ki so jo z celotno naravno kuliso kalske planine tudi zasluži. 

Že pred končanjem projekta smo s strani obiskovalcev našega doma prejeli precej pohval za 
opravljena dela in novo lepšo podobo doma in okolice. Teh pohval smo izredno veseli, 
nenazadnje so nam potrdilo, da smo se prav odločili ko smo šli v ta projekt. 

Seveda pa tega projekta nikakor ne bi mogli izpeljati brez prostovoljnega dela članov našega 
društva, kot tudi nekaterih posameznikov, ki niso člani PD Hrastnik. Opravili smo 93 delovnih 
dni, skupaj cca. 2200 prostovoljnih ur od tega tudi cca. 200 ur z ''bagerjem'' (Andrej). Na Kal 
smo se vozili s svojimi avtomobili, brez povračila stroškov za bencin, pri delu smo v glavnem 
uporabljali osebno ročno, kot tudi električno orodje. V času izvajanja projekta smo tudi vodili 
gradbeni dnevnik v katerega smo vpisovali vse pomembnejše podatke po dnevih (poimenski 
seznam, ure, ter v grobem kaj se je delalo).  

Zgoraj navedene ure so samo ure izvlečene iz gradbenega dnevnika, torej ure ki so se 
opravile pri delih na domu. Tu ni ''Režijskih ur'' za samo pripravo del, kot tudi ne ur priprave 
vse potrebne dokumentacije za prijavo na Razpis projekta, ter dokumentacije o kančanju 
projekta. Vse te papirologije se je nabralo za ta-debeli fascikel. Tu je vsekakor potrebno 
izpostaviti Mašo in Andreja. Brez njiju se tega projekta verjetno ne bi lotili in ga tudi teško 
izpeljali. 

Seznam prostovoljcev 

  1. KOVAČ Andrej               11. ŠIMENC Marjan               21. KAVZAR Marko 

  2. KAŠE Jože               12. GLAVNIK Bojan         22. PADER Rok 

  3. ROTAR Dušan         13. POLAK Matevž               23. ZUPANČIČ Zvonka 

  4. ROTAR Ciril               14. ZUPANČIČ Zdravko               24. BORŠTNAR Olgi 

  5. ZUPANČIČ Vojko  15. BRILEJ Franci  25. PODPEČAN Dolfi 

  6. SKOČIR Bojan  16. ZUPANČIČ Aljaž  26. OCEPEK Matjaž 

  7. BABIČ Matej  17. ROTAR Zvonka  27. RAMŠAK Jernej 

  8. ZDOVC Samo  18. KRIŽNIK Ivanka  28. MEDVEŠEK Simon 

  9. BABIČ Stane  19. ROTAR Matic   

10. BOROVŠAK Roman  20. DRAKSLER Gregor  

Vsem vam, drage prostovoljke in prostovoljci, člani društva, kot tudi ostali, ki ste kakorkoli 
pomagali pri uspešni izpeljavi projekta, vsem in hkrati vsakemu posebej izmed vas - 
izrekamo iskreno zahvalo za vašo pripravljenost, vaš trud, požrtvovalnost, vaš čas, pri 
izvedbi našega skupnega projekta 'Prenova planinskega doma na Kalu'.         

HVALA VAM. 
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Poleg del, ki smo jih prijavili v projektu smo opravili tudi določena dodatna dela, ki so se 
tekom del pokazala, in jih je bilo tudi smiselno opraviti. Za ta dela nismo imeli finančnega 
kritja zato smo šli v akcijo za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev. Uspelo nam je 
pridobiti preko 4 (štiri) tisoč EUR donatorskih sredstev.  

Seznam donatorjev 

1.   AGM Nemec d.o.o.,  Hrastnik 12.  HRIBŠEK Urška s.p., Hrastnik 

 2.   RUDIS d.o.o.,  Trbovlje  13.  SPEKTRA 9  d.o.o., Dol pri Hrastniku 

 3.   TKI Hrastnik d.d.  14.  MASTNAK Mirko  s.p., Hrastnik 

 4.   Xella Porobeton Si, d.o.o.,  Kisovec  15.  VULKANIZERSTVO Šketako  s.p. 

 5.   ELIN E,  Hrastnik  16.  TIM POHIŠTVO  d.o.o., Trbovlje 

 6.   DEWESoft d.o.o.,  Trbovlje  17.  FAJDIGA Boris s.p., Hrastnik 

 7.   E2e, d.o.o.,  Maribor  18.  SIG – IN d.o.o., Ljubljana 

 8.   FORSTEK d.o.o.,  Dol pri Hrastniku  19.  ISH TRADE  d.o.o., Rače 

 9.   HOGI d.o.o., Hrastnik  20.  BM team d.o.o., Hrastnik 

10.  STORILČEK, PADER Rok s.p., Žalec  21.  STIMO d.o.o., Dol pri Hrastniku 

11.  RAK Jure,  Hrastnik   22.  MAJCEN Jure, Dol pri Hrastniku 

 

Vsem donatorjem se člani PD Hrastnik za donirana sredstva najlepše zahvaljujemo. 

 

Predsednik PD Hrastnik: 

     Vojko Zupančič   
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GOLICA 1835 m, – 12. Junij 2021  Zvonka ZUPANČIČ 

Dne 12.06.2021 smo se člani Planinskega društva Hrastnik podali na Golico. Izlet ni bil v 
planu, je pa nadomestil izpadle planirane izlete.  

Golica je neporaščen vrh, ki se nahaja severno od Jesenic. Z vrha je lep pogled na zahodne 
Karavanke in del Julijskih Alp s Triglavom. Pred leti smo Golico obiskovali vsako leto v maju, 
prav tiste dni, ko so bile za Golico značilne narcise v polnem razcvetu. No, danes, sredi junija, 
smo lahko le upali da bomo morda še videli katero odcvetelo narciso.  

Avtomobile smo pustili na Planini pod Golico in se pognali v hrib nad zadnjimi hišami v tej 
vasi. Pot nas je vodila po travnikih in skozi gozd. Pri spodnji postaji tovorne žičnice smo se 
odločili da se na Golico podamo po zimski poti. Ta pot poteka večinoma po gozdu, kar nam je 
zaradi vročine kar odgovarjalo. Je pa pot zelo strma in nam je bilo kljub temu zelo vroče, na 
delu poti pa nam je bilo v pomoč tudi nekaj klinov, in že smo bili pri Koči pod Golico.  

Ko smo pogledovali proti koči, travniku ki vodi na Golico in na sam vrh Golice, smo bili 
presenečeni. Bilo je ogromno planincev, kot v starih časih Golice. Skoraj se nismo imeli kam 
usesti, zato smo se odločili da po kratkem počitku, pot kar nadaljujemo proti vrhu Golice. Po 
poti smo srečevali planince, ki so se že vračali iz vrha, nekatere smo tudi prehiteli, bil je kar  
lep živžav proti vrhu. Ob poti smo lahko videli kakšno posamezno že zelo odcvetelo narciso. 

Na vrhu smo imeli  pogled na eni strani na Avstrijo, reka Drava se je vila kot počasna kača 
med hribovjem, na drugi strani pa prečudoviti Julijci. Dih jemajoči pogledi.  

Odločili smo se, da se vrnemo do koče po grebenu, to je preko Krvavke in Male Golice, ter po  
travnikih navzdol in povprek do koče. 

Ko smo začeli hoditi smo presenečeni  opazovali, da je na tej stani Golice še  vedno, sicer že v 
zadnjem razcvetu, ogromno narcis. Od daleč so travniki  izgledali kot da  so  posuti z  rahlim 
snegom, ali slano. Bilo je vse belo, belo, belo. Prečudovito. In pot se je vila prav čez travnik in 
mi v tem belem raju. 

Kar kmalu smo prispeli do koče, se okrepčali in pot nadaljevali po običajni poti nazaj na 
Planino pod Golico. Pot je bila bistveno slabša kot za navzgor, kamnita, razdrta od padavin. 
Enoglasno smo ugotovili, da je zimska varianta poti kljub strmini, bistveno boljša. Upam, da si 
bomo zapomnili za drugič. 
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RATITOVEC 1678 m, – 7. Marec 2021  Irena ZDOVC 

Ni mar mi za norme, 
pa vsa ta pravila, 
ničesar ne rabim, 
želim si le krila… 

Predolgo smo bili »zaprti« v naši regiji, lahko smo se vzpenjali le na naše bližnje punklje in 
hribčke. Tako bi skoraj že z zavezanimi očmi prišla na Klobuk, ki je sicer moj najbližji in 
najljubši hrib, a so mi še kako manjkali, naši skupni pohodi na hribe, po naši lepi domovini.  
Pravijo, da če si nekaj zares želiš, se ti to tudi uresniči. Tako smo končno dočakali dan, ko smo 
lahko, v okviru našega PD organizirali in izpeljali, pohod na Ratitovec. Pobočje Ratitovca 
spada med Škofjeloško hribovje, kjer je kar nekaj vrhov, ki ne presegajo  1700 m nadmorske 
višine. Najvišji med njimi je Altemaver /1678m/. Samo pobočje daje videz visokogorja, od 
koder so prekrasni razgledi na vse strani, daleč po domovini. Do vrha je speljano kar nekaj 
poti in tokrat smo se odločili, da se zapeljemo do vasice Prtovč, od tam pa po levi strani, čez 
Poden na vrh. Ta pot je pozimi zaradi plazovitih predelov večkrat zaprta, a tokrat smo imeli 
idealne, zimske pogoje, s katerimi smo se spopadli na poti sami.  

Nedelja je, prekrasen dan, brez oblačka na nebu, temperature pa kar nekaj stopinj pod ničlo. 
Mala vasica Prtovč je res lepo izhodišče za današnjo pot, ki se že na samem začetku hitro 
vzpenja strmo v hrib. Ob poti nas pozdravi kar nekaj potočkov, ki veselo drvijo proti dolini in 
kar nekaj podrtih dreves, ki našo pot, malo popestrijo. Nekaj novega snega, na nekaj deset 
centimetrov pomrznjene podlage, so pogoji, ko si je za pot najbolje nadeti dereze, s katerimi 
si bomo pot bistveno olajšali in sama pot bo veliko bolj varna. Strmina kar ne popušča in iz 
gozdnih predelov, se povzpnemo v skalno-travnato pobočje, kjer je kar dosti snega in 
pazljivost nas vseh, mora biti maksimalna. Veselje je nepopisno in uživamo prav v vsakem 
koraku. Sonček je že visoko na nebu, pred nami pa se odpirajo prekrasni pogledi. Očitno je 
vrh danes dobro obiskan, saj smo srečali že kar dosti pohodnikov, ki so se že vračali nazaj v 
dolino. Na nekaj predelih je bila potrebna še posebna previdnost, a je šlo brez večjih 
problemov in pred nami se je kmalu pokazala koča, odeta v snežen poprh, z obilico  radoživih 
pohodnikov pred njo. Uživali so na sončku, z malico v roki, ki so si jo prinesli v svojih 
nahrbtnikih. Je pa koča ponujala tudi njihove dobrote, med katerimi izstopajo flancate, ki 
slovijo  po svoji velikosti in okusnosti. Tudi mi smo se okrepčali in malo pogreli na toplem 
sončku, potem pa nas je večina odšla, še naprej proti vrhu Altemaverja, saj je bil dan 
prekrasen, da si nebi vzeli časa, še za bližnje vrhove. 
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Pokrajina prekrita z debelo, snežno odejo, nebo povsem  brez oblačka in sončni žarki , ki vso 
to lepoto še polepšajo in jo delajo še bolj vabljivo. Razigrani, drug za drugim stopamo, po 
gazi naprej. Z leve se nam v vsej lepoti priklanjajo, s snegom obložene smrečice, na desni pa 
vrtače in globeli, z obilico snega, ki kar vabijo, da bi se kot mali otroci, spustili po bregu 
navzdol. Globoko pod nami se pokaže vas Torka, ki smo jo pred leti že prehodili, pred nami 
pa je že sam vrh Altemaverja. Opijamo se s pogledi, ki so res osupljivi. Daleč v daljavi vidimo 
domači Kum, pa Snežnik, Porezen, Triglav je pravi pozer med najvišjimi. Desno naprej, cel niz 
Karavanških vrhov, vse do KSA z Grintovcem, ki se blešči v svoji belini. In presenečenj kar ni 
bilo konca. Od vsega navdušenja, prvi trenutek sploh nisem opazila mojih hribovskih 
prijateljev, ki so bili enako kot mi povsem navdušeni nad razgledi. Kako sem se jih razveselila, 
saj se že res dolgo nismo srečali. Ljudje smo socialna bitja in taka srečanja nas bogatijo. To so 
prijatelji, s katerimi  podobno razmišljamo, s katerimi delimo dani trenutek, v okolju, ki nam 
je vsem zelo blizu. Za spomin sledi obvezno fotografiranje, potem pa obljuba, da se kmalu 
vidimo v našem najljubšem okolju. Pomahamo si v slovo in že se spuščamo nazaj proti 
Krekovi koči, kjer nas čaka preostala druščina. Spotoma se povzpnem še na Gladki vrh in 
opazujem ljudi, ki uživajo v današnjem dnevu. Sonček je še vedno toplo grel in kar ni se nam 
dalo oditi nazaj v dolino, nazaj v realnost, saj nam je tako lepo, v tej snežni pravljici. 
Težko, a morali smo se vrniti v dolino in tokrat čez Razor. Pot je zelo strma in na določenih 
delih poledenela, tako, da nam je šlo bolj na počasi. Tu so senčni predeli in snega je v izobilju, 
pred nami pa radoživi pohodniki, ki si dovolijo biti otroci in se veselo drčajo po bregovih. 
Veselim se skupaj z njimi. Otroka izživeti v tej lepoti, je pač nekaj najlepšega.  
Sneg počasi izginja, pot pa postaja blatna in manj privlačna. A le še nekaj korakov in že smo 
nazaj pri avtomobilih. Zadovoljni, srečni in zelo veseli, saj smo po dolgem času, v najboljši 
družbi, preživeli še kako lep dan. Dan poln presežkov, dan v snežni pravljici, dan, ko si želiš, 
da bi kar trajal in trajal… 

Upamo in želimo si, da se razmere umirijo in da nam nihče več ne bo prepovedoval takih 
srečanj in prehodov v okolje, kjer nas čaka še toliko poti, ki jih moramo odkriti in prehoditi. 
Do takrat pa, srečno dragi pohodniki na vseh vaših poteh. 
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 VRH NAD ŠKRBINO 2054 m, – 14 ÷ 15 Avgust 2021 Zvonka ZUPANČIČ 

Razmere v državi, zaradi covida-19, so nam v tudi v letu 2021 onemogočile marsikateri 
planirani izlet. Vseeno pa nam je 14 in 15.08 uspelo izvesti izlet na planino Razor in potem še 
vzpon na Vrh nad Škrbino.  

Na ta izlet se nas je  podalo enajst članov. Po dveh in pol urah vožnje smo prispeli na 
parkirišče planine Kuk na višini 1150 m. Vreme je bilo sončno, prečudoviti razgledi, vse to pa 
je nakazovalo, da bomo preživeli lep, čudovit, vendar vroč dan. 

Po lepi kolovozni poti smo po slabi uri hoje prispeli na Planino Razor na 1315 m. Tu smo imeli 
dogovorjeno prenočitev, zato smo iz nahrbtnikov odložili nepotrebne stvari za na vrh. 
Ker je bila ura že skoraj deset, se je to poznalo tudi pri hoji, saj je bilo že zelo vroče. Prvo smo 
hodil po travniku, potem po gostem ruševju, na koncu pa smo se po kamniti stezici dvigovali 
proti Vrhu nad Škrbino. Bilo je res, res vroče. 

Na vrhu smo se razgledoval po gorah okoli nas. Nekatere smo prepoznali, za druge smo samo 
ugibali, kateri vrh bi lahko bil. Na eni strani se je razprostirala pokrajina bohinjskega dela, na 
drugi pokrajina bovškega konca. Vse skupaj je bilo res prekrasno. Naša pot nas je potem 
peljala na sedlo Škrbina 1910 m. Tu je del skupine pot nadaljeval v smeri Podrte gore, del pa 
se je vračal na Planino Razor. Vročina je bila med hojo v ruševju skoraj kot hoja v peklu. 
Vroče, vroče. 

Skupina, ki je pot nadaljevala proti Podrti gori, se je prav zaradi neznosne vročine pod Podrto 
goro obrnila nazaj proti Planini Razor.  

Na Planini Razor se je nabralo precej ljudi, tudi malih otrok je bilo precej. Ker je pot iz 
parkirišča pred planino Kuk do Planine Razor zelo lahka, je to idealen izlet za družine z otroki. 
Naslednji dan nas je pot vodila v Vrsno, kjer se je rodil in mladost preživel član našega 
planinskega društva Bojan. Pripovedoval nam je o zgodovini tega kraja in o pomembnejših in 
zanimivih stvareh tega področja. Zelo poučno in zanimivo. 

Izlet pa smo nadaljevali in zaključili na Planini Kuhinja kjer smo se nasitili z dobrimi štruklji. 
Ta izlet je bil res zelo kvaliteten, povzpeli smo se na  vrh, se seznanili z zgodovino tega 
predela Slovenije in se posladkali z značilnimi dobrotami tega podeželja. 
 

 
 

http://14.in/
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HRASNŠKA  Damir BEGANOVIČ 

 

HRASNK REJS NI VELK MEJST,  
ŠE SEMAFORJA NI NA CEJST,  
DESJT TAUŽNT JE LDI,  
NEJKI TAZGA SE MI ZDI. 
 
NEJ PREDSTAUM TI MOJ KRAJ,  
TLE NKOL STRAŠIL NI ZMAJ.  
KUOLM U JAM JE ISKU KNAP,  
U REKI SAU PA PLAVA KRAP. 
 
MAMA ŠIHT JE MELA U TRAFIK,  
FOTR PRAŠKE MEJŠA U FABRIK.  
SOSED PERO DELA U GLAŽUT,  
DUMOU KU PRIDE JE ČIST SUT. 
 
STARA MAMA ŠMORN PJEČE,  
KR USJD SE, PUTIH MI RJEČE.  
DEDO JZN, NA POUNO KOUNE,  
KEJ MA ŠPEJGLE, SE NE SPOUNE. 
 
FOLK PR NS GRE RD U HRIBE,  
NA BAJER HUDJO, LUVIJO RIBE.  
PUZIM NA KAU BOŠ SMUČAT ŠOU,  
ČEZ KLOBUK PEJT, NE BO TI ŽOU. 
 
MUGUČE REJS NS NI KU MROUL,  
USEJEN BULŠ SMO UD TRBOUL.  
PA TUD MANŠ SMO UD ZAGURJA,  
ZA USE PA KRIVA JE MAT KURJA. 
 
TLE ŠE KR SO STARE RANE,  
PUZABL NISMO PARTIZANE.  
NA GLAU NUSIL ZVEJZDO RDJEČO,  
SE BURIL ZA MIR IN SRJEČO. 
 
ČE JE ŽUR, SMO PREC NA KUPI.  
ČE TEŠKU JE, STUPMO SKUPI.  
KU SMO FERTIK, PRID NA LIKUF,  
KU PUFILAŠ, PA GREŠ NA BRITUF. 
 
MAMO PA TUD ŠPORTNE KRALJE,  
Z VLKIH TEKM NUSJO NM MEDALJE.  
NEJKI LDI DRGAM JE ŠLU,  
TUHTAL, DA BI BULŠ JIM BLU. 
 
TLE ŽVEJT REJS NI DONOSN,  
USEJEN SMO PA LOHK PONOSN.  
ZA NS JE TLE KU MALI RAJ,  
TLE JE HRASNK, NŠ JE KRAJ. 
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TURSKA GORA  2251 m, – 4. September 2021  Zvonka ZUPANČIČ 

Planinsko društvo Hrastnik v svoj program obiskov gora, občasno uvrsti tudi bolj zahtevne 
gore. Tako smo se nas je devet pohodnikov podalo na Tursko goro. Gora se nahaja nad 
Logarsko dolino na eni strani in nad dolino Kamniške Bistrice. Poti na goro je več, vse so 
opredeljene kot zelo zahtevne poti. No, mi smo se podali iz Okrešlja skozi Turski žleb. 
Samovarovalni komplet, ter čelada sta tu obvezna oprema. 

Izhodišče poti je bil slap Rinka in nadaljevanje proti Okrešlju. Kljub radovednosti kako poteka 
izgradnja nove koče, smo se odločili, da si to ogledamo ob povratku.  
Vreme je bilo napovedano kot lepo, stabilno. Upali smo, da le ne bo prevroče. 
Zagrizli smo se v melišče pod Turskim žlebom. Še prej pa smo pri spominskem obeležju 
pokomentirali tragičen dogodek, kjer je na praktični vaji helikopterskega reševanja v gorah, 
izgubilo življenje pet alpinistov. 

   
Upali smo, vsaj ženske, da nam Turski žleb, ne bo delal večjih težav. Pa so bile prav prve 
stope na začetku poti, odločilne. Potem pa nam  je pot dobro stekla, po klinih in "zaupanje", 
prav do vrha žleba. Pot smo nadaljevali po lahki grebenski poti na vrh Turske gore. Prelepi 
razgledi na Rinke, Skuto, Brano, Planjavo. Pot smo nadaljevali proti Kotličem in naprej proti 
Kamniškemu sedlu. Pot je zelo krušljiva, zato smo hodili zelo previdno. Spustili smo se v lukjo 
''Sod brez dna'' in potem spet navkreber iz Kotličev po pobočju Brane. Kar prijetno utrujeni 
smo prispeli na Kamniško sedlo. Pa sta nam počitek in malica vlila novih moči za naprej. Pri 
koči je bilo kar precej ljudi. Odhajali so na različne poti, naša pa je potekala nazaj proti 
Okrešlju. Tu smo si ogledali  gradnjo novega sodobnega doma na Okrešlju. Zgrajen in 
dokončan naj bi bil leta 2023. 

V Mozirju smo ob pijači in pizzi, ki jo je "častila" naša pohodnica, ob svojem okroglem 
rojstnem  dnevu, razpravljali o prehojeno poti, ki ni bila ravno "sprehajalna", ter  bili veseli 
da nam take poti še vedno predstavljajo uresničljiv  izziv za naprej. 
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STORŽIČ 2132 m – 11. September 2021  Irena ZDOVC 

Zahtevna označena pot, čas hoje 3 ure,  višinske razlike po poti pa 1015m 

»Svet gora je zrcalo, ki vsakemu kaže lastno revščino, lastno bogastvo. 
Več mi povedo te slike, kot na tisoče besed /Dr. Tuma/« 

V ranih, jutranjih urah se nas osem ljubiteljev gora odpelje novim dogodivščinam na proti. 
Naš današnji cilj je Storžič, 2132 m visok vrh. Najvišja gora v zahodnem delu Kamniško 
Savinjskih Alp.  Dominanten vrh v obliki stožca, viden daleč naokrog, ki sem ga že dolgo 
ogledovala od daleč, pa tudi povsem od blizu, ko sem bila spomladi na Kriški gori in Tolstem 
vrhu in si želela, da ga končno tudi osvojim.  

Vožnja po avtocesti, mimo Tržiča do Doma pod Storžičem kar hitro mine, tako, da smo 
pripravljeni za sam vzpon že ob sedmi uri. Hladno jutro je pravo za začetek poti, ki nas vodi 
levo v gozd, potem pa nekaj po kolovoznih poteh, skozi mešan listnat gozd, le naprej in višje. 
Pot postaja ožja, s kratkimi ovinki in kar kmalu smo že na sedlu, od koder se vidi nazaj na 
naše izhodišče, pa ves greben Košute je za nami in tudi do našega najvišjega, nam sega 
pogled. Malo si odpočijemo in že gremo naprej po poti, med ruševjem in nizko floro. Žal se 
cvetje za letos poslavlja, je pa nadvse lepo opazovati rdeče obarvano borovničevo listje, ki 
žari v prvih sončnih žarkih. Kar nekaj ljudi se že vrača iz vrha, mi pa veselo in brez večjih težav 
gremo naprej. Iz ruševja preidemo na kamnit teren. Najprej prečenje v desno, z nekaj 
jeklenicami na poti, potem pa poplezavamo strmo v breg,  proti vrhu. Še malo bolj v desno, 
malo v hrib in že smo prišli na sam vrh, ki je že dodobra obiskan. Z malo truda si najdemo 
primerno sedišče in prostor za malo daljši počitek in seveda čas, da se dodobra razgledamo 
po prelepi okolici.  

Kar nisem mogla verjeti, koliko možnih pristopov je do samega vrha in tako prihajajo novi in 
novi pohodniki, iz različnih smeri.  Med njimi tudi skupina mladih fantov, ki so nas povsem 
navdušili. Veseli, da jim je uspelo priti na vrh, si odprejo malo steklenico šampanjca /vsi v 
okolici smo bili poškropljeni s penino/, potem pa se zasliši muzika, domača muzika, ki je čisto 
taprava, za vrh Storžiča. Kar nekaj Avsenikovih melodij se je zvrstilo, ljudje pa smo se povsem 
sprostili in bili veseli, saj kaj takega pa še res nismo  doživeli na kakšnem vrhu. Veselo 
vriskanje, pa tudi nekaj plesnih korakov smo naredili, tudi v naši skupini in vse to nam je še 
dodatno polepšalo dan. 
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Čas, ko se naši pogledi sprehajajo po bližnjih in daljnih vrhovih pa smo morali prekiniti, saj je 
bil pred nami še daljši spust nazaj v dolino. Odločimo se za drugo pot, po jugozahodnem delu 
čez Žleb. Večkrat se pogledi vrnejo nazaj na vrh, kjer je še vedno polno pohodnikov, mi pa res 
zelo počasi napredujemo,  po zelo strmem terenu, proti dolini.  Teren sam je kar tečen, saj 
moraš paziti prav na vsak korak, da ti ne zdrsne in bi se  lahko odpeljal, po šopastih travah 
naprej proti dolini. Srečujemo vesele ljudi, ki se po tej poti vzpenjajo proti vrhu, mi pa 
napredujemo v obratni smeri in že smo nad planino Javornik, potem pa naprej proti Veliki 
Poljani.  Teren se končno izboljša in pričnemo s prečenjem gozdnih in travnatih pobočij, 
naprej do planine, kjer si vzamemo čas za počitek. Mir je, sonček nas prijetno greje in 
nikomur se nikamor ne mudi. To so trenutki, ko se čas ustavi in, ko so naše glave prazne, 
brez težkih misli, ki nas zadnje čase okupirajo in želimo si da bi bilo spet tako, kot je bilo…A, 
kaj, ko je realnost drugačna in žal nam ni dano ostati v tej »pravljici«. Gremo naprej, nazaj v 
realnost, nazaj proti našemu izhodišču. Kot vedno so zadnji koraki najtežji.  

Najboljši občutek je, ko veš, da je pot končana, ko veš, da si naredil veliko zase in se imel 
lepo v družbi sebi podobnih ljudi. A danes je bil še posebno vesel dan, saj je naša Olgi 
končala SPP. Vsi smo navdušeni nad njenim dosežkom, saj je zelo lep vzgled in vzpodbuda 
nam vsem. BRAVO Olgi, vse čestitke in poklon nas vseh. Carica si! In seveda smo temu 
dosežku nazdravili pred domom pod Storžičem. Prav prijetno je bilo posedeti na sončku in se 
veseliti skupaj z Olgico. Jaz pa si bom končno lahko zapisala v dnevnik pohodov še en osvojen 
vrh, tokrat je to Storžič.  
 
»Na koncu take poti ni važno, kako visoka je gora, koliko višincev si opravil in kako si grizel 
kolena, važno je kako z vsako novo potjo rasteš v sebi…« 
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KOSTANJEV PIKNIK na KALU – 16. Oktober 2021                     
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PO ROBOVIH ČAVNA – 23. Marec 2019                      Breda VREČAR 

V soboto, 23.marca se je 16 planincev Planinskega društva Hrastnik z vodnikom Vojkom 
udeležilo  planinskega izleta »Po robovih Čavna«.  S kombijem in dvema osebnima voziloma 
smo se peljali v smeri Ajdovščina – Lokavec – Predmeja in se pripeljali do približno 730 m 
nadmorske višine. Ves dan je bilo vreme jasno, brez oblačka s čudovito pomladno toplim 
soncem.  

Čaven je greben nad Vipavsko dolino. Pogorje spada v južno obrobje Trnovskega gozda, ki ga 
zaznamuje izrazit dinarski značaj s številnimi kraškimi pojavi, kot so vrtače, škraplje in žlebiči, 
travnate in gozdne površine z golim kamenjem in skalovjem ter vegetacijskimi oblikami, ki 
kažejo na ostre vremenske razmere. Njegov najvišji vrh je Veliki Modrasovec (1353 m).   

Naš cilj  je bil Mala gora – Kucelj – koča na Čavnu. Precejšen del poti je potekal ob robu 
borovega gozda, skoraj vodoravno po skalnatih poličkah ob pobočju s prekrasnim razgledom 
na Vipavsko dolino. Pod nami se je prikazal tudi objekt, ki kroti plaz nad Lokavcem, imenovan 
Slano jezero. Nekajkrat smo prečkali tudi melišče. Ta del poti je prekrasno speljan med 
borovci, mehki, z iglicami pokriti stezi in pomladnim cvetjem ter prekrasnim razgledom v 
dolino. Čez nekaj časa pa se je pričela pot strmo vzpenjati skozi gozd, zaradi česar smo tisti z 
manj kondicije tudi upočasnili korak. Zadihani in prijetno utrujeni smo prispeli k koči na Mali 
gori, planoti na pobočju Čavna,  na višini 1034 m. Čeprav je bila koča zaprta (v tem času je 
odprta le ob nedeljah), nam ni nič manjkalo. Iz nahrbtnikov smo potegnili svoje zaloge hrane 
in pijače in se ob toplem soncu in uživanju narave kar dobro okrepčali.  

Pot smo nato nadaljevali čez travnato pobočje proti Kuclju, 1237 m visokem vrhu na 
obronkih Trnovskega gozda tik nad Vipavsko dolino, od koder se pogled odpira na Primorsko 
in morje v ozadju, na drugi strani pa se vidi Nanos, Trnovski gozd in nad njim del Julijskih Alp. 
Razgled je bil ob tako lepem, brez oblačka sončnem vremenu, popoln, ob katerem se zaveš 
vse lepote naše domovine. Ko smo se dodobra odpočili, smo nadaljevali pot proti koči 
Antona Bavčerja na Čavnu, na 1242 m nadmorske višine. Kočo so poimenovali po planincu in 
domoljubu Antonu Bavčerju iz Ajdovščine, ki so ga med vojno ustrelili kot talca v tržaški 
Rižani. Pri koči razgled zastirajo drevesa, z razgledne točke od koče oddaljene le slabih pet 
minut hoda pa se odpira veličasten pogled na Vipavsko dolino, Kras, morje in Furlansko 
nižino. Tudi tu smo si vzeli čas za dober počitek, pa tudi  lakoto in žejo smo potešili, najbolj 
pa smo uživali ob toplih sončnih žarkih.  

Pot navzdol do avtomobilov je bila kar strma, nekateri pa smo že dodobra čutili utrujenost v 
nogah, vendar dobre volje vseeno ni zmanjkalo.  

Za nami je bil čudovit dan, dobro izbrana pot, krasna narava in dobra družba, vse to nam bo 
za dolgo ostalo v spominu.  

 

     



LETO 35  /  ŠTEVILKA 54      NAŠA  POTA / marec 2022 

 
26 

 

12. OJSTERŠKOV POHOD na KAL – 13. April 2019              Vojko ZUPANČIČ 

Dvanajsti Ojsterškov pohod na Kal smo doživeli v bol kislem vremenu. Dan pred pohodom je 
bil deževen, na Kalu pa je ob nizkih temperaturah zapadel tudi kakšen centimeter snega. Na 
zbornem mestu, na tržnici v Hrastniku, se nas je zbrala dobra desetina pohodnikov. Na Kal 
smo se podali čez priljubljeni Klobuk. 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. Precej pohodnikov se je udeležilo pohoda tudi z drugih 
smeri, tako da je bila udeležba na tokratnem pohodu kar zadovoljiva. 

Kot že nekaj zadnjih let smo tudi letos po končanem pohodu imeli še čistilno oziroma 
delovno akcijo. Pobrali smo smeti, odpadlo vejevje, očistili okolico doma. V sklopu občinske 
akcije 'Očistimo naše okolje' smo naročili tudi kontejner za kosovne odpadke katerega smo 
napolnili z odvečno ropotijo iz koče in depandanse. 

Vsem udeležencem tradicionalnega Ojsterškovega 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. Še posebna zahvala gre Slavici, ki nas vsako 
leto pogosti z tekočimi borovničkami in sladkimi dobrotami. 
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KUMROVEC – 25. Maj 2019                    Marjan PERGAR 

Društveni izlet v Kumrovec 

Tudi letos smo se člani UO odločali, kam bomo odšli na tradicionalni društveni izlet. Ideja, da 
po več letih ponovno obiščemo Kumrovec, rojstni kraj maršala Tita, nas je najbolj pritegnila, 
pa tudi člani društva so bili zadovoljni in so kar hitro napolnili avtobus. Ker je bil letos 25. maj 
na soboto,  je bilo v Kumrovcu prav posebno srečanje, Dan mladosti, na katerega pride vsako 
leto več tisoč obiskovalcev, letos nas je bilo okoli 15 000. 

Da bi omogočili tistim članom, ki zbirajo točke Zasavske planinske poti, smo se že ob 6. uri 
odpeljali iz Hrastnika na Bizeljsko,  naprej v Podsredo, nato pa v Kumrovec, kjer je bilo dobro 
uro pred začetkom proslave že zelo živahno. Tu so bili zares ljudje iz vseh republik bivše 
Jugoslavije, spet združeni v prijateljskem vzdušju. Na vsakem koraku pa je bilo slišati 
pogovore v jezikih bivše države.  

 

 
Ob 11. uri se je začela uradna proslava, na kateri so bili govorniki lokalnih oblasti, prisoten pa 
je bil tudi bivši predsednik Stipe Mesič. Sodelovali so recitatorji in zbori iz različnih bivših 
republik in prireditev je bila zares zelo lepa. Ob takih doživetjih lahko spoznamo, da je bilo 
življenje v tedanji državi res prijazno, temeljilo je na nekih drugih vrednotah in ne le na 
kapitalu, kakor sedaj. Prav množica, ki se vsako leto zbere na ta dan v Kumrovcu, to najbolj 
potrjuje. 

Po prireditvi pa smo se razšli po vasi, kjer so domačini poskrbeli za hrano in pijačo in seveda, 
tudi za zabavni program in prodajo spominkov. Najbolj zanimiva je bila majica s sliko Tita, ki 
kadi cigaro in napisom: Dok si ti pušio cigare, pušilo se tudi iz fabrika. Zame zelo tehten 
stavek. 

Ko smo se odpočili in nahranili, smo se odpravili proti Hrastniku, večina zelo zadovoljni z 
doživetjem. 
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ČEZ REPOV KOT na SREBRNO SEDLO – 6. Oktober 2019  Blanka KODRIČ 

Na četrtkovem srečanju v Planinskem društvu Trbovlje omenim, da ima Planinsko društvo Hrastnik v 
nedeljo 06.10.2019 razpisano turo iz Kamniške Bistrice skozi Repov kot in Srebrno sedlo na Kamniško 
sedlo. Zahtevna neoznačena brezpotja z vodnikom Tomom. Naš vodnik Čarli se takoj ponudi, da 
povpraša Toma, če ima še prosto mesto zame. Ne vem…, malo oklevam, nedelja je in odhod ob 5.00 
uri zjutraj, kar pomeni vstajanje ob 4:00 uri … ne vem, če mi je tega treba… »Saj Tom je tud naš 
puob,« pravi Bojan, ki je tudi mnenja, da je med-društveno povezovanje zelo pomembno.  

Zvečer že zvoni telefon: »Zdravo, Tom tukaj, slišim, da greš v nedeljo z nami na turo.« Ob vabilu 
vodnika in ker sem pridobila vsa dovoljenja višjega vodstva v našem društvu , ni bila nedelja kot 
Gospodov dan in vstajanje ob štirih zjutraj več izgovor. 

Nedelja, 06.10.2019, napoved vremena bolj tako, tako. Spala sem malo slabše, ker me je bilo strah, 
da bi zaspala. Kar nekaj ljudi mi je obljubilo jutranje bujenje in Tatjanca me je prav res poklicala. 
Zjutraj ob 05:10 stojim z vso potrebno opremo v nahrbtniku na avtobusni postaji in čakam kombi. 
Začudena sem bila, koliko prometa je na cesti v nedeljo ob tako zgodnji uri. Kmalu pripelje kombi in 
hupa, naj pridem na drugo stran ceste. V prtljažnik oddam nahrbtnik z opremo in vstopim v kombi, 
pozdravim ostale, med njimi sem že poznala Ireno. Pri Sparu naložimo še vodnika Toma in se 
odpeljemo proti Kamniški Bistrici. Med potjo se ustavimo na jutranji kavici, tam se nam pridružijo še 
štirje pohodniki, ki so se pripeljali z osebnim avtom. Med seboj se predstavimo, skupaj nas je bilo 
dvanajst, devet »Hrastnčanov« in trije »Trbovci«. Tom mi pravi: »Veš, to so »Hrastnčani«, … no, to ni 
tuk fajn, sam tile so vsi kar v redu ljudje.«  Oni pa nazaj: »če mi ne bil bili fajni, tud Tom ne bi hodil iz 
Trbovelj v Hrastnik.«  Rahlo »špikanje«, ki je del naše zasavske folklore, nas spremlja skozi cel dan, 
vendar ostaja ves čas na nivoju .  

 
Ko prispemo v Kamniško Bistrico, se Tom s šoferjem dogovori, da nas zapelje še malo naprej po gorski 
makadamski cesti, ki je sicer z znakom prepovedana za promet, do parkirišča blizu Jermance. Ustavili 
smo se kakšna 2 km prej, kjer je bilo dovolj prostora za parkiranje in za obračanje kombija. 
Nadenemo si nahrbtnike, raztegnemo pohodne palice in se ob 07:20 minut  odpravimo po cesti v 
hrib. Tom si tudi oddahne svoja rockerska ušesa, saj je v kombiju celo pot igral Radio Aktual. 
Pot nadaljujemo v gozd, sonce je že obsijalo kamniške vrhove. Rahlo se vzpenjamo po gozdni poti, ki 
nas kmalu pripelje do razpotja V Klinu. Od tu gre navzgor označena pot na Kamniško sedlo, po kateri 
strumno zakoraka Lojo, ostali  pa se odpravimo naprej desno v smeri, na neoznačeno brezpotje skozi 
Repov kot. Pot se začne vzpenjati v gozd. Na naši desni strani se že prikazujejo Zeleniške špice in 
Kamniški dedec. Kako lepi pogledi nas obdajajo. Med potjo malo fotkamo, vsake tolike zagledamo 
plezalce v stenah. Tom opisuje plezalne poti po Zeleniških špicah in po dobri uri hoda prispemo do 
pravega gorskega bisera, prelepega gorskega tolmunčka. V njem je smaragdno zelena voda, v globino 
meri okrog 2 metra, voda ima okrog 5 stopinj. Tolmuna sta še dva, vendar sta dosegljiva samo s 
pomočjo vrvi. Ko se nagledamo te lepote, pot nadaljujemo naprej skozi gozd in ruševje, vsi si na glavo 
nadenemo čelade, ki so vseh barv. Iz ruševja pridemo na melišče, ki nas pripelje do ravnih skalnih 
plošč, ki jih je treba prečiti. Pot je nevarovana, kategorizirana za 1. stopnjo plezanja, tako da si 
medsebojno pomagamo. Iščemo najugodnejše plezalne smeri, podajamo si palice in roke, iščemo 
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varne in trdne oprimke ter stope v skali.  Vodnik Vojko na ravnih skalnatih ploščah džentelmensko 
ponudi svoje koleno, da ženske sestopamo čez njega tam, kjer so noge prekratke.  

Med potjo občudujemo bodeče neže, planike, encijane, okna v skali in tudi ledene sveče na nekaterih 
vlažnih stenah. Okrog poldneva pridemo na Srebrno sedlo. Iz vrha sedla začarajo čudoviti razgledi na 
vse strani. Odpre se lep pogled na Planjavske zelenice, Planjavo, Lučko babo, Ojstrico,  pod nami so 
Petkove njive, nad njimi Lučki dedec, za njim Deska in Lastovec. Prelep je pogled na dolino Korošico, 
vidi se pogorišče Kocbekovega doma na n. m. v. 1808 m, ki ga je oktobra 2017 uničil požar. Ko 
opazujemo te mogočne vršace, kar naenkrat zagledamo premikajoče točke na planini Korošici. 
Starosta kamniških alpinistov Bojan Pollak je tudi letos poskrbel za nogometno tekmo na najvišji 
ravni, kjer se štajerski in kranjski alpinisti vsako leto pomerijo med seboj. Letos je bila že 40. tekma po 
vrsti, tokrat nobeni od ekip ni uspelo doseči zmagovalnega gola. Če bi določala ceno vstopnice za 
nogometno tekmo na Korošici, bi bila ta iz Srebrnega sedla neprecenljiva. Po končanem ogledu, našo 
pozornost pritegnejo že prazni želodčki, tako da iz nahrbtnikov potegnemo različne dobrote v trdem 
in tekočem stanju. Zvonka, Drago in Vojko so medtem na hitro odšli še na najvišji vrh grebena 
Zeleniških špic (2127 n. m. v.), kjer je Vojko osvojil svojega okroglega 200-tega 2000-aka, Zvonka pa 
131-tega.  Ko smo se odpočili in okrepčali, smo postali tudi malo razposajeni in je naš vodnik Tom v 
nahrbtnik dobil še malo dodatnih uteži v obliki kamenja za spomin, seveda ne da bi on vedel za to.  
Pot nadaljujemo strmo navzgor v smeri Planjave. Na razpotju na n. m. v. 2240 metrov je smerokaz za 
Kamniško sedlo, ki je naš današnji cilj pred sestopom v dolino. Do sedla je še uro in dvajset minut 
hoda. Naš najhitrejši Drago vmes skoči še na Planjavo (2394 m n. m. v.). Tu se prične varovana pot z 
jeklenicami in klini nad prepadi. Vreme je lepo, vsake toliko pridejo in grejo meglice. Čudovit je 
pogled na Brano. Občudujemo tri minutno epizodo, ko goro počasi ogrne meglica, nato se prvo 
prikaže vrh in meglica počasi odplava naprej. Mi pa se tudi po jeklenicah spuščamo navzdol do 
Kamniškega sedla. Kamniško sedlo je 1864 metrov visok preval, ki deli Štajersko in Gorenjsko. Včasih 
se je imenovalo tudi Jermanova vrata. Legenda pravi, da je bil Jerman divji lovec, ki je poznal vse 
gorske poti. Ko so Turki napadli Celovec je kranjsko vojsko vodil do Kamniškega sedla in s tem rešil 
Celovec. V zahvalo so mogočni greben poimenovali po njem. Lep je pogled na Kamniško kočo s 
cikcakasto kravato, pred njo in nad njo plapolata slovenski zastavi. Preletavajo jo številne kavke, ki se 
veselijo vsakega pohodnika, ki jim nameni kakšen priboljšek. V koči nas lepo pogostijo, vpišemo se v 
knjigo gostov, štempljamo naše planinske dnevnike, naredimo skupinsko fotko pred domom in se po 
cikcakasti kravati ob melišču spustimo nazaj v dolino mimo Pastirjev in Jermance do kombija. 

Med potjo sem zasledila kako se je vodnik Tom lepo zahvalil vodniku Vojkotu za pomoč pri vodenju 
skupine ob samem premagovanju poti, češ, da samemu ne bi uspelo, kar se mi je zdelo zelo lepo in 
tako tovariško je zvenelo. Vodnika sta si segla v roke. Vmes med hojo, pa je Tom večkrat vprašal 
Vojkota: »Kaj je Vojko, bo šlo, boš zmogel?« To pa sem dojela kot del »humornega špikanja« med 
vodniki, saj verjetno na tak način med potjo spremljaš najšibkejši člen v skupini in ne izkušenega 
kolega. 

Našo turo v okviru Planinskega društva Hrastnik, smo pred vožnjo v Zasavje zaključili za dolgo mizo v 
koči v Kamniški Bistrici. Vsi pohodniki smo se srečni in zadovoljni po 10-ih urah vrnili v dolino. Bili smo 
malo utrujeni, vendar srečni in polni lepih vtisov, ki nam jih je v tem dnevu ponujal prelep gorski svet.  
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DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA – 23. September 2020 Zvonka ZUPANČIČ 

Da smo Slovenci športni narod je vsem jasno. Prav zaradi tega je Državni zbor potrdil dan slovenskega 
športa kot nov državni praznik, ki ga bomo praznovali 23. septembra. Poslanci so prepričani, da si 
šport v Sloveniji zasluži svoj praznik, ne le zaradi izjemnih dosežkov naših vrhunskih športnikov, 
ampak tudi zaradi pomembnega vpliva in koristi športa, ki ga ima ta na vsakega izmed nas. 

Športna zveza Hrastnik je sprejela odločitev, da ta praznik, ki ga letos praznujemo prvič, društva 
obelodanimo z nekaterimi športnimi aktivnostmi, ki so naša osnovna dejavnost. 

Tako smo planinci PD Hrastnik skupaj z ŠZ in TIC Hrastnik organizirali pohod po obronkih Hrastnika. 
Na ta nov praznični dan smo se pohodniki zbrali na tržnici, kjer nas je sprejela  in pozdravila 
predstavnica TIC Hrastnik.  

Pot nas je vodila čez Lopato, na Ojstro, Plesko, ter naprej do Retja. Predstavnica TIC Hrastnik se je 
tudi udeležila pohoda in nam je  na določenih točkah povedala nekaj  o zgodovini posameznih 
predelov, ki smo jih na poti obiskali.  Pred cerkvico v Retju smo naredili skupinsko sliko, saj  je bilo 
vreme in pogled na cerkev res enkratno.  Pot smo nadaljevali do nasipa saj, kjer ima Konjeniško 
društvo Trbovlje svoje prostore in zgledno urejene spremljevalne objekte (menaže, konjušnice …). Tu 
smo si poleg konjev (šest lastniških in sedem društvenih) ogledali tudi orle v, last navdušenca in 
ljubitelja orlov, ki ima v svoji zbirki tudi redkega ameriškega beloglavega orla. Res zanimive stvari v 
okolici Hrastnika za katere pa vemo premalo. Po zanimivem ogledu in kratkem počitku za pijačo, ki jo 
je častila ŠZ Hrastnik, smo pot nadaljevali po nasipanih sajah, ter  po  gozdu in obronkih gozda prispeli 
v Prapretno. Od tu je vsak nadaljeval v svojo smer. 

Pohoda se je udeležilo 14 pohodnikov, za prvič kar zadovoljivo, predvsem zaradi dejstva da je bil 
pohod organiziran in speljan na hitro.  

Smo si pa obljubili, da na dan slovenskega športa, v bodoče skupaj organiziramo tradicionalni pohod, 
saj smo poleg telesne dejavnosti imeli priliko spoznati tudi druge dejavnosti in zanimivosti v okolici 
Hrastnika. 

Slovenski šport je fenomen. Zato si zasluži posebno mesto, zasluži si svoj praznik. 
Sedaj ga imamo in upamo da tako tudi ostane v bodoče. 
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DEBELI VRH 2390 m, – 18. Julij 2020                      Zvonka ROTAR 

Pa smo ga dočakali. Prvi izlet v visokogorje v letošnjem letu, katerega je zaznamoval izbruh virusa 
COVID 19 in zaradi katerega so odpadle številne aktivnosti in izleti po programu PD.  

Dne 18.7.2020, se nas je 16 ljubiteljev gora, odpravilo na Debeli vrh (2390 m) nad planino v Lazu v 
Fužinskih planinah nad Bohinjem. 

Ker je rana ura zlata ura, kar še zlasti velja za obisk visokih gora, smo se odpravili iz Hrastnika ob 4.00 
uri zjutraj. Do planine Blato (1147 m) smo se pripeljali še pravočasno, da smo dovolj blizu našega 
izhodišča parkirali avtomobile. Nahrbtnik na rame, palice v roke, nasmeh na obrazu in pot pod noge. 
V sveže jutro proti planini v Lazu nas tokrat vodi vodnica pripravnica Blanka iz Trbovelj. Za 
spremembo je bil naš vodnik Vojko na koncu četice pohodnikov. Lahka označena pot med krošnjami 
dreves se ponekod strmo, ponekod pa zmerno vzpenja proti planini v Lazu, pred katero pa se začne 
spuščati. Prispemo na planino v Lazu (1560 m), ki leži v kotlini obdani z dvatisočaki (Ogradi, Debeli 
vrh, Vogli, Slatna, Kreda). Pri pastirski kočici naredimo kratek postanek, da se okrepčamo in 
naberemo moči za pot proti našemu cilju,  kralju Fužinskih planin, na katerega se ozirajo naše oči. Pot 
nadaljujemo iz travnate planine v smrekov gozd, višje se macesni mešajo z ruševjem. Sčasoma se 
macesni umaknejo, pot postane bolj strma in gruščnata. Pridemo na Lazovški preval (1966 m), od tu 
pa v levo po zahtevnem brezpotju. Vzpon je strm, kjer ni skal je pot lepo vidna, na skalnatem predelu 
pa nam pot kažejo možiclji. Previdno in počasi pridemo na predvrh Debelega vrha. Tik pod Debelim 
vrhom je tesna škrbina, kjer je potrebna velika zbranost zaradi izpostavljenosti in strmini, zato se je 
samo nekaj pohodnikov odločilo za pot do vrha. Ostali smo se namestili na širokem slemenu, malicali, 
fotografirali in občudovali Triglav s sosednjimi vrhovi. Obujali smo spomine na prehojene vrhove in 
na tiste, ki še čakajo na nas. Po uspešni vrnitvi naših gamsov, se je bilo potrebno vrniti na planino v 
Lazu, kajti priganjali so nas oblaki nad nami, ki so bili ta dan precejšen del poti naši spremljevalci. Za 
sestop z vrha smo izbrali drugo krajšo in lažjo pot do Lazovškega prevala, kar se je izkazalo kot 
pametna odločitev. Po sestopu na preval je pričelo rahlo deževati. Potrebno je bilo veliko previdnosti, 
da smo po spolzkih in blatnih tleh prišli varno na Planino v Lazu. Zopet postanek, ogled sirarne, 
muzeja in pogovor z lastnikom goveda in prašičev, ki edini pase na tej planini. Devetletni fantič nam 
je zavzeto pokazal sirarno in povedal, da izdelujejo albuminsko skuto, maslo in sir, katerega smo 
nekateri tudi kupili.  Na planino Blato smo se vrnili mimo Planine pri jezeru (1453 m), kjer je bil zopet 
krajši postanek. 

Polni lepih vtisov, ob pogledu na naše prelepe gore, gorsko rastlinstvo, cvetlične aranžmaje med 
kamenjem, se vračamo domov z željo, da nam kmalu spet uspe doživeti te lepote. 
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TRAVNA GORA 950 m, – 27. Junij 2020                      Dušan ROTAR 

Tokratna pot nas je vodila po sredogorju, na Travna goro, Kalični vrh in Kamen grič, blizu 
Ribnice ali Sodražice ali Nove Štifte, kakor za koga, v naši prelepi Sloveniji. 

Ob šestih smo bili dogovorjeni na tržnici, s kombijem in osebnim avtom smo jo mahnili proti 
Novi Štifti kjer je naše izhodišče za »naskok« na Travno goro, Kalični vrh, Kamen grič in še 
kakšno vzpetino vmes. Bojan S. je v Ljubljani pobral še našega prijatelja in člana našega 
društva Bojana G. Za boljšo cirkulacijo krvi po žilah smo se med vožnjo, za pol urice ustavili 
tudi v bifeju grad Turjak v Turjaku in popili jutranjo kavico, še slabe pol urce vožnje in že smo 
bili na parkirišču na Novi Štifti, tam, kjer imajo motoristi vsakoletno žegnanje motorjev, v 
prečudovitem okolju gozdov in dišečih travnikov. 

Nahrbtnike na rame, palice v roke in pot pod noge, pa smo jo mahnili proti našemu prvemu 
cilju - Travni gori. Za začetek kakšnih petnajst minut po cesti potem pa desno navkreber na  
gozdno pot, med mogočna drevesa katera so nam dajala zavetje in hlad pred žgočim soncem 
skozi celo naše potepanje. 

Našo malo četico pohodnikov je vodil Vojko, naš vodič in skrbni načrtovalec celodnevnega 
potepanja. Njegov korak je tokrat v prestavi  sprehajalnega tempa, kar mi zelo odgovarja, 
tako, da smo skoraj vsi uživali v hoji in glasnem pomenkovanju. Glasno govorjenje v gozdu 
prav pride zaradi morebitnih gozdnih stanovalcev in nezaželjenih srečanj. Po urci hoje smo 
prišli do našega prvega cilja, to je koča na Travni gori, zelo lep objekt, na žalost zaprt in 
prepuščen usodi časa. Po krajšem postanku in ogledu smo jo mahnili naprej, normalno spet 
po gozdnih poteh, do našega naslednjega cilja to je Kalični vrh 1117 m. Gozd, gozd, in še 
enkrat gozd, mogočna drevesa iglavcev in listavcev so nas spremljala celotno pot, za 
popestritev smo na delu poti, na gozdni jasi, kjer je sonce neusmiljeno žgalo, nabrali dišeče 
in slastne gozdne jagode, potem pa navkreber po brezpotju do Kaličnega vrha. Kratek 
postanek za pitje in vezanje duš in naprej do koče na Kamen griču. Hoja v prečudoviti naravi, 
v objemu gozdov, prečudovitih cvetočih  travnikov in gozdnih jas ter ptičjim petjem te sprosti 
tako, da pozabiš na čas in napor in že smo bili pri koči na Kamen griču. Zelo prijetna, ne 
preveč velika planinska koča, ki je v lasti PD Loški potok. Koča trenutno še ni odprta smo pa 
imeli srečo, da nas je postregel s pijačo delavec, član PD Loški potok, ki je opravljal 
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vzdrževalna dela na koči.  Lokacija koče je na lepi razgledni točki saj ob dobri vidljivost vidiš 
do Triglava, Snežnik in Risnjak pa sta na dosegu roke. Tu smo si za počitek privoščili kar 
debelo uro počitka, potem pa še skupinsko fotografiranje in smo jo mahnili nazaj v dolino. 
Na izhodišče smo prišli ob pol štirih, prezračili  smo razgrete avtomobile, natovorili 
»rugzake« in utrujene noge, ter se zapeljali še do Bloškega jezera. Dobro urco smo uživali ob 
pitju osvežilnih pijač, čvekanju ter opazovanju počitniškega direndaja mnogoterih 
obiskovalcev jezera. 

 

     
 

Med vožnjo proti domu smo se ponovno ustavili v piceriji Turjaški grad v Turjaku, kjer smo si 
»dofilali« baterije s hrano in pijačo. Vsega lepega je enkrat konec, tudi tokrat je bilo tako, 
domov v Hrastnik smo se pripeljali ob dvajseti uri pa še malo, z lepimi vtisi smo se poslovili in 
ugotovili , da SMO IMELI SE FAJN. 
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ZASAVSKA KOČA NA PREHODAVCIH   
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PROSTOVOLJCI ZASAVSKE REGIJE 2021   

Znani so prejemniki nazivov natečaja  Prostovoljec  zasavske regije 2021. V Hrastnik letos potujejo kar 
trije nazivi – naziv za najboljši zasavski prostovoljski projekt (že drugo leto zapored), naziv za 
najboljšo prostovoljsko organizacijo, ter naziv za hrastniškega prostovoljca. 

Natečaj Prostovoljec zasavske regije že četrto leto izvaja Regionalni center NVO. Letošnjim 
hrastniškim nagrajencem so nagrade za njihovo nesebično delo 12. januarja 2022, podelili župan 
občine Hrastnik Marko Funkl, ter predstavnici organizatorja natečaja Tjaša Bajc in Klara Kržišnik.  
Letošnji nagrajenci so:  

Prostovoljski projekt 

Naziv zasavskega prostovoljskega projekta leta 2021 je prejel projekt Prostofer Občine Hrastnik in 
Zavoda Zlata mreža. Hrastniškemu projektu ste Zasavci med  štirimi zasavskimi projekti namenili kar 
več kot polovico vseh oddanih glasov. Iskrena hvala za vaše glasove in podporo. A največja zahvala 
gre vsem srčnim prostovoljcem, brez katerih projekta ne bi bilo. Tako da ta nagrada je vaša, drage 
prostoferke in prostoferji. 

Prostovoljska organizacija 

Naziv zasavske prostovoljske organizacije leta 2021 je šel v roke Planinskemu društvu Hrastnik. 
Društvo, katerega člani so v preteklem letu v projekt prenove Planinskega doma na Kalu vložili 
preko 2000 ur prostovoljnega dela, so si naziv več kot zaslužili.  

Prostovoljec 

Nosilec naziva naj prostovoljca leta 2021 v Hrastniku pa je Slobodan Filipovič, predsednik KUD Veter, 
ki svoj čas neutrudno namenja kulturi in dobrodelnosti.  

Ob podelitvi nagrad je župan Marko Funkl dejal: »Ob tej priložnosti se vsem prostovoljkam in 
prostovoljcem zahvaljujem za njihovo delo, še posebej pa čestitam letošnjim nagrajencem. Med 
prostovoljci posamezniki je na občinskem nivoju priznanje prejel gospod Slobodan Filipovič, ki s svojo 
energijo in vloženim časom zadnje leto pomaga pri podpori za izgradnjo novega doma starejših na 
Leši, in je seveda vpet v številne kulturne prireditve v naši občini. Med organizacijami so člani in 
članice Planinskega društva Hrastnik svetel zgled številnim planinskim in drugim društvom, kako z 
vztrajnostjo, prostovoljnim delom in vizijo urediti določeno infrastrukturo in skupaj z najemnikom 
oživiti lokacijo na Kalu, nagrado za najboljšo prostovoljsko nevladno organizacijo v regiji so si več kot 
zaslužili. Prav tako pa je za starejše v občini velika pridobitev brezplačen prevoz za starejše, ki ga 
poznamo pod imenom Prostofer. S tem je Občina Hrastnik na pobudo obeh društev upokojencev in 
programa »Starejši za starejše« skupaj z Zavodom Zlata mreža številnim starejšim občankam in 
občanom omogočila dostopnost do najosnovnejših storitev. Vsem prejemnikom priznanj iskrene 
čestitke ter veliko lepih trenutkov na njihovi poti in hvala.«  
Vsem prejemnikom nazivov še enkrat iskrene čestitke. 
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PESEM TRIGLAVU IN DOMOVINI  Zoran KLEMEN 

Lepa naša je dežela,  
mogočen Triglav jo krasi,  
simbol on naši je deželi,  
mu take gore blizu ni. 

Čeprav je gora to visoka,  
ki dviga tja se pod nebo,  
nam želja je bila globoka, 
da se povzpeli smo na njo. 

Oj Triglav, ti si kot magnet,  
privlačiš nas v ta gorski svet,  
kjer srce se nam odpočije 
in duša zraka se naužije. 

Za nami je že pol stoletja 
a v srcih nam je še pomlad, 
ob srečanjih se v nas zbudijo  
spomini nam na vojni čas. 

Petnajstič že smo tukaj zbrani,  
nekdanji borci – partizani  
in člani združenja so Sever  
prišli v triglavski naš manever. 

Slovenskih častnikov je vod  
z nami prišel na pohod,  
tako smo danes tukaj zbrani  
obeh slovenskih vojn – mi veterani. 

Pohod na Triglav nas združuje,  
čeravno vzpon je to težak,  
naporom z voljo vsak kljubuje,  
na Triglav prišel rad bi vsak. 

Z nami vedno je nekdo,  
ki gore ljubi prav srčno,  
on vsako leto je naš gost  
in vedno pride, če je prost. 

S prisotnostjo nas počasti,  
veseli smo ga vedno vsi,  
ljubitelj velik je narave,  
predsednik naš – in te države. 

Triglav, ti mogočna gora,  
očak slovenskih si gora,  
k tebi priti vsakdo mora,  
kdor to želi si iz srca. 

 

Na to goro – lepo našo,  
Slovenec vsak naj se povzpne,  
kjer lepote vse bo videl,  
daleč vse -  Slovenije. 

Za ta košček naše zemlje,  
ki jo ljubimo srčno,  
mi smo zanjo se borili,  
da za vedno – naša bo. 

Vsi, ki danes tu smo zbrani  
počastili smo spomin,  
ko vržen bil je mejni kamen 
v brezno triglavskih strmin. 

Slovenija, ti naša domovina,  
ponosni nate smo vsi,  
zate bije srce naše,  
ljubimo te – zbrani vsi. 

 

 
 

 
 
Pesem Triglavu in domovini je posvečena 
Petnajstemu pohodu borcev NOB Slovenije, 
združenju Sever, Združenju slovenskih 
častnikov in mladih na Triglav. 
Kredarica, 15.julija 2000 
Avtor: Zoran Klemen 
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AČKUN  MIHA  1929 - 2020  Marjan PERGAR 

Na zelo lep jesenski dan smo se poslovili od enega najstarejših članov Planinskega društva 
Hrastnik, Mihe Ačkuna. Epidemija, ki razsaja, je preprečila spodobno slovo, poklonili smo se 
mu v vežici in ga pospremili s praporom. A v srcih smo bili z njim. 

Miha se je včlanil v društvo že 1950. leta, dve leti po ustanovitvi. Po duši je ljubil naravo, zato 
ni slučaj, da je našel pot do nje. Tudi delo je imel dinamično in zahtevno, zato so bile nedelje 
v tistem času sprostitev in umiritev. Ampak, Miha je kar hitro ugotovil, da lahko in mora 
pomagati društvu. Kmalu je postal  član Upravnega odbora s funkcijo gospodarja, zadolžen za 
finančne posle pri gradnji nove Planinske koče na Kalu. Gradnja je bila uspešno zaključena, 
Miha pa je še več kot 15 let skrbel za vzdrževanje in razvoj koče ter finančno poslovanje. Ni 
mogoče niti približno presoditi, kolikokrat je peš prehodil pot na Kal, koliko različnih 
problemov je moral rešiti z oskrbniki in regularnim poslovanjem, s preskrbo hrane in pijače 
za planince, ki so prišli na KaL.  A vse to je zmogel, ker je delal s srcem. 

Seveda, se je tudi Miha utrudil in prepustil gospodarjenje drugim, mlajšim. A sam je ostal 
pripaden društvu, pomagal pri večjih prireditvah in bil vedno na razpolago tam, kjer smo ga 
rabili. 

Njegovo delo je bilo dobro vidno, zato smo se mu skušali oddolžiti s priznanji. Prejel je 
Bronasti, Srebrni in Zlati častni znak PZS, v letu 2009 pa ob 80 letnici tudi Spominsko plaketo 
PZS. 

In še ena posebnost. V zadnjih letih, ko so mu že močno opešale moči in si hoje v naravi, kaj 
šele v hribih, ni mogel več privoščiti,  je Miha ohranil stik s planinstvom in ostal zvest društvu 
z redno poravnano članarino. Tak je bil! 

Miha, za tvoje delo in doprinos Planinskemu društvu Hrastnik se ti v Imenu vseh članov 
zahvaljujem in verjemi, da se te bomo spominjali. 

Dragi Miha, hvala ti za vse!  
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Zadeva:  VSEBINSKI  IN  FINANČNI  PROGRAM        za leto 2022 
 
V letu 2022 načrtujemo prihodke v proračun društva v višini cca. 11.580 Eur.   
 

PRIHODKI  v Eur  

Članarina 2600,00 
Prihodki iz občinskega proračuna (sofinanciranje športnih programov) 1280,00 

Prihodki donacij športne zveze   0,00 

Prihodki sponzorskih sredstev 1000,00 

Prihodki iz razpisa sofinanciranja prireditev posebnega pomena 0,00 

Prihodki najemnine za dom na Kalu 6000,00 

Prihodki od donacij iz odmerjene dohodnine davčnih zavezancev   700,00 

Prostovoljni prispevki članov       0,00 

PRIHODKI                                                                                             skupaj  Eur                                                                                                                     11.580,00 

Odhodke bomo prilagajali prihodkom.  
 
Vsebinski program dela društva v letu 2022 naj bi zajemal naslednje aktivnosti: 

 izletniška dejavnost po programu izletov, 

 izvedba tradicionalnih akcij PD Hrastnik, 

 redni pregledi, vzdrževanje in obnova planinskih poti, montaža novih smernih tabel na 
planinski poti na Kum 

 redno vzdrževanje Planinskega doma na Kalu in okolice, 

 dobava in vgradnja požarnih stopnic iz nadstropja, 

 ureditev sobe št. 10 v nadstropju doma, 

 zamenjava dvojih notranjih vrat v nadstropju doma (predavalnica in soba 10), 

 vzdrževalna dela na zajetju vode, črpališču in vodnem rezervoarju, 

 zamenjava starih gasilnih aparatov, zamenjava ventilov na hidrantih, 

 opravljanje vseh zakonsko obveznih letnih, ter obdobnih pregledov in meritev na Planinskem 
domu 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. 

Za izvedbo vseh zadanih nalog bo potrebna podpora in udeležba vseh tistih članov, ki ne znajo reči 
ne. Želimo, da te naloge uspešno izpeljemo, saj je prijetno priti v urejen planinski dom, ki nam bo v 
ponos.  

             Predsednik  PD Hrastnik 
         Vojko ZUPANČIČ 
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PD HRASTNIK  -  PROGRAM IZLETOV IN AKCIJ v letu 2022 
 

JANUAR:  01 ÷ 31.01 Novoletni pohod na Kum 
 sob. 15.01 Po slovenski obali od Izole do Portoroža    

FEBRUAR: ned. 06.02 Bevkov vrh in Ermanovec     
 sob. 19.02 Pohod planincev MDO Zasavja po Zasavski transferzali 
 ned. 27.02 Stari vrh        

MAREC: sob. 12.03 Slavnik       
 ned. 13.03 Shod markacistov na Lisci 

 sob. 26.03 Pohod planincev MDO Zasavja po Zasavski transferzali  
 ned. 27.03 Občni zbor PD Hrastnik na Kalu     

APRIL: sob. 02.04 Srečanje vodnikov MDO Zasavja na Kalu   
 sob. 09.04 Ojsterškov pohod na Kal,  čistilna akcija na Kalu   
        sob. 09.04 Kal - Gorski tek - Savinjski K6 Trail      
 sob. 16.04 Mirna gora 
 sob. 23.04 Kal - Hrastnik trail 

MAJ: ned. 01.05 Prvomajsko srečanje na Kalu     
 sob. ÷ ned. 21÷22.05 Po poti Juliana trail                 
 sob. 28.05 Srečanje mladih planincev MDO Zasavja na Lisci  
 ned. 29.05 Pohod na Kal - GOGO  - Gibalno ovirani gore osvajajo  

JUNIJ: sob. 04.06 Vremščica        
 sob. 11.06 Dan slovenskih planincev     
 sob. 25.06 Srečanje starejših planincev MDO Zasavja v Radečah 
 sob. 25.06 Korošica - Lučki dedec      

JULIJ: pet. ÷ sob. 01÷02.07 Izlet planincev MDO  Zasavja na Prehodavce 
        sob. 16.07 Vrtača         
 sob. ÷ ned. 30÷31.07 Češka koča - Kočna      

AVGUST: sob. 06.08 Popoldne ob citrah  na Kopitniku 
 sob. ÷ ned. 20÷21.08 Vršič - Prisojnik - Mala Mojstrovka     
 sob. 27.08 Srečanje planincev MDO Zasavja na Šmohorju 
 ned. 28.08 Društveni izlet 

SEPTEMBER: sob. ÷ ned. 03÷04.09 Kriški podi - Škrlatica      
 sob. 17.09 Velika planina - Rzenik - Konj     
 pet. 23.09 Pohod ob državnem prazniku Dan slovenskega športa  

OKTOBER sob. 01.10 Sovretov pohod v Šavno peč 
 sob. 08.10 Pohod planincev MDO Zasavja po Zasavski transferzali 
 sob. 15.10 Kostanjev piknik na Kalu 
 sob. 29.10 Kraški rob      

NOVEMBER: sob. 12.11 Levstikov pohod od Litije do Čateža 
 ned. 20.11 Pohod po Vrtovčevih poteh 
 ned. 27.11 Pohod na Čemšeniško planino 

DECEMBER: sob. 03.12 Po Napoleonovi poti 
 sob. ÷ ned. 17÷18.12 Zaključni izlet v letu 2022    
  
 
 

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

  

SLOVENSKA PLANINSKA POT:       1.  BORŠTNAR Olgi 

 

ZASAVSKA PLANINSKA POT: 1. PISTOTNIK Lojzka 
2. PISTOTNIK Vili 

 
 

PRIZNANJA  V  LETU  2019, 2020, 2021       

PRIZNANJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

1. OŠ NARODNEGA HEROJA RAJKA Hrastnik  Pohvala PZS 

2. SKOČIR Bojan      Bronasti častni znak PZS 

3. ROTAR Dušan     Bronasti častni znak PZS 

4. KOVAČ Maša     Bronasti častni znak PZS 

5. KOVAČ Andrej     Bronasti častni znak PZS 

6. FROEBE Tomislav     Zlati  častni znak PZS 

7. PERGAR Marjan     Spominska plaketa PZS 

BLOUDKOVE ZNAČKE ŠPORTNE ZVEZE HRASTNIK 

1. BABIČ Stane      Bronasta Bloudkova značka 

2. KAŠE Jože      Bronasta Bloudkova značka 

3. KOVAČ Ivo      Zlata Bloudkova značka 

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

 

 

Glasilo:     NAŠA POTA 

Izdajatelj:    Planinsko društvo Hrastnik  (za interno uporabo) 

Uredil in tehnično oblikoval:  Vojko ZUPANČIČ 

Fotografije: Zoran KLEMEN, Duško ROTAR, Vojko ZUPANČIČ,  

Ilustracije:  

Naklada: 60 izvodov 

 

 


