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Članstvo v zadnjih letih
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A.)

Planinsko društvo HRASTNIK - ČLANI PZS

v letu 2015

132

B.)

Planinsko društvo HRASTNIK - PODPORNI ČLANI

v letu 2015

35

SKUPAJ ČLANOV v letu 2015

167
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ORGANI PD Hrastnik za obdobje 2013 do 2016
UPRAVNI ODBOR:

• Vojko ZUPANČIČ
• Marjan PERGAR
• Frida DAMJANOVIČ
• Irena ZDOVC
• Ivan KMET
• Stane BABIČ
• Dolfi PODPEČAN
• Jelka FEGUŠ
• Stane LIPOGLAVŠEK
• Zoran KLEMEN
• Ivan KOVAČ
• Jože KAŠE

- predsednik
- podpredsednik
- tajnica
- blagajničarka
- gospodar
- odsek za pota
- praporščak
- delo z mladimi planinci
- delo z mladimi planinci
- kronist
- član
- član

NADZORNI ODBOR:

• Albin ŠEŠKO - predsednik / Slavi OJSTERŠEK - namestnica
• Milan KOZOLE - član
/ Ljubo ZALEZINA - namestnik
• Ivan VUČETIČ - član

ČASTNO RAZSODIŠČE:

• Antonija ZUPANČIČ
• Branko ZUPANČIČ
• Anton VERAČ

- predsednica
- član
- član

Planinsko rudarski dom na Kalu (946 m)
Hitri dostop do strani: http://www.planinske-koce.si/planinski_rudarski_dom_na_kalu
Odprtost JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

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
Zemlj. dolžina

46,17340324
15,10790752

Delovni čas

OS, razen ob ponedeljkih

Kategorija

Koča III. kategorije

DEC
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Planinsko društvo Hrastnik
Log 3
1430 Hrastnik

Hrastnik 01.01.2016

OBVESTILO ČLANOM PD Hrastnik
V letu 2014 smo v PD Hrastnik pričeli z vodenjem članstva preko informacijskega sistema
'NAVEZA' vodenega pri PZS (Planinska zveza Slovenije). Sam postopek plačevanja članarine za
člane se pri tem ne spremeni. Član društva ali posameznik, ki želi postati član društva ob plačilu
članarine prejme znamkico za tekoče leto. Naloga društva je, da takoj po plačilu članarine za
vsakega člana vnese vse potrebne podatke v informacijski sistem 'NAVEZA'. Zavarovalno
jamstvo za vse člane, ki so plačali članarino, začne veljati ob 00.00 uri naslednjega dne, ko se
podatki o članu vnesejo v sistem 'NAVEZA'.
Za pridobitev potrebnih podatkov, ki jih je potrebno vnesti v sistem 'NAVEZA' je potrebno
izpolniti pristopno izjavo. Pristopna izjava vsebuje zahtevane zakonske elemente, ki dajejo
pravno podlago za vodenje evidence članstva in jo je potrebno izpolniti in podpisati samo enkrat.
Večina članov je pristopno izjavo izpolnila že v letih 2013, 2014 in 2015. Pristopno izjavo mora
izpolniti vsak posameznik, ki se na novo včlani v društvo.
V letu 2013 so se postopoma pričele uvajati nove članske izkaznice, ki vsebujejo tudi digitalni
zapis podatkov. Članarino posameznik normalno plača na društvu enako kot do sedaj. Nove
izkaznice bodo člani, ki le-te še nimajo, prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, predvidoma v
roku 7 do 10 dni po vnosu podatkov v informacijski sistem 'NAVEZA', ki ga opravi matično
društvo. Stroške izdaje novih izkaznic je v letih 2013 do 2015 krila PZS, z letošnjim letom pa
stroške izdaje nove izkaznice krije vsak posameznik ko plača članarino na društvu in znaša 2
Eur. Kadar je to potrebno se nova članska izkaznica uporablja skupaj z enim od veljavnih
osebnih dokumentov, ki vsebuje fotografijo. Na novi izkaznici je tudi prostor na katerega se
nalepi znamkica za tekoče leto.
OPOZORILO: Znamkico ki jo dobite ob plačilu članarine ne lepite na stare izkaznice,
nalepili jo boste na novo izkaznico, ki jo dobite po pošti (to seveda velja samo za člane ki še
nimate nove izkaznice).
Člani, ki do 31.01.2016 poravnajo članarino za leto 2016, imajo neprekinjeno zavarovalno
jamstvo. Članstvo traja od dneva včlanitve do 31.01.2017.
Vse informacije o članarini (vrste članstva, pogoji in ugodnosti) so na voljo na spletni strani PZS
pod rubriko Članstvo. Informacije oziroma napotke lahko dobite tudi na PD Hrastnik.

Želimo vam veliko lepih trenutkov v gorah

UO PD Hrastnik
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PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK

Vrste članstva in cenik članarine za leto 2016 - PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK
KATEGORIJE članstva
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z
največjim obsegom ugodnosti
A / družinski popust
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z
B
osnovnim obsegom ugodnosti
B / družinski popust
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom
B1
ugodnosti
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti
S+Š / družinski popust
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
P+O / družinski popust
OPP oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti
OPP / družinski popust
PČ/ podporni član
A

članarina 2016
EUR
55,00
50,00
25,00
20,00
18,50
16,00
12,80
7,00
5,60
7,00
5,60
5,00

Leta 2013 je PZS pričela izdajati nove planinske izkaznice. Stroške izdaje novih izkaznic je
v letih 2013 do 2015 krila PZS, z letošnjim letom pa stroške izdaje novih izkaznic krije vsak
posameznik ko plača članarino na društvu in znaša 2 Eur.
TRAJANJE ČLANSTVA:
Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto. Za neprekinjeno
zavarovanje morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta.
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Več o vrstah zavarovanj, popustih in ostalih ugodnostih si lahko preberete na spletnih
straneh www.pzs.si pod rubriko Članstvo.

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

Hrastnik 18.03.2016

Zadeva: LETNO POROČILO PLANINSKEGA DRUŠTVA HRASTNIK za leto 2015

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 vnesene 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
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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 26. marca. Na občnem zboru pregledamo opravljeno
delo društva za preteklo leto in sprejmemo vsebinski in finančni program dela za tekoče leto.
V letu 2015 je bilo v društvo včlanjenih 132 rednih in 35 podpornih članov, torej skupaj 167
članov. V primerjavi z letom 2014 se je članstvo društva zmanjšalo za 12 članov.
2.)

Poročilo o opravljenem delu v letu 2015

Kakor je že bilo omenjeno je osnova dela društva Program društva, ki smo ga v preteklem
letu skoraj v celoti tudi uresničili.
Izletniška dejavnost
V letu 2015 smo se udeležili 54 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 5 Eur. Društveni izlet smo tokrat
organizirali na Koroško – Libeliče, akumulacijsko jezero Golica v Avstriji, Sedelnikov slap.
Izleta se je udeležilo 27 članov. Dan slovenskih planincev je bil na Krvavcu. Udeležilo se ga je
21 naših članov. Kot vsako leto smo tudi tokrat organizirali naše tradicionalne akcije
(Ojsterškov pohod in 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 pobiranje smeti
po planinskih poteh ki vodijo na Kal. V aprilu so štirje naši člani spremljali oziroma vodili 83
planincev PD MIV iz Varaždina na Kal in Mrzlico. V juniju smo že drugič organizirali štiridnevni
izlet na Velebit, ki je s pomočjo čudovitega vremena in dobrega razpoloženja popolnoma
uspel. V decembru smo ponovno izvedli zaključni izlet. Tokrat smo se v prijetni družbi
poveselili na Okrešlju in se drugi dan povzpeli na Savinjsko in Jezersko sedlo. Ob 70 letnici
zmage nad fašizmom smo skupaj z PD Dol pri Hrastniku organizirali in izpeljali štiri etape
obhodnice 'Pot spominov NOB občine Hrastnik. Obhodnico je uspešno končalo 32
pohodnikov.
Tudi na kulturnem področju smo bili lani aktivni. Januarja si je 11 naših članov v SMG v
Ljubljani ogledalo gledališko predstavo 'Pavla nad prepadom'. Trije naši člani so nam konec
januarja v hrastniški knjižnici opisali njihova doživetja potepanja po Peruju. Februarja smo se
zopet v hrastniški knjižnici udeležili predstavitve Lojzovega pohodov 'Kum – Triglav', ki so ga
že pet let zapored organizirali in izvedli veterani OZVVS Zasavja, katerga se vedno udeleži
tudi nekaj članov našega društva. V maju smo v Hrastniški knjižnici organizirali predavanje
Jožeta Miheliča z naslovom 'Sfinga nad Trento'. V decembru pa se je nekaj naših članov
udeležilo koncerta Tanje Zajc Zupan v Hrastniku.
Predvsem zaradi slabega vremena lani nismo izpeljali tri izlete iz programa in sicer na Vrtačo,
Ponce in na Žavcarjev vrh.
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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 in počitek skozi vse leto. Za vzdrževanje
doma skrbimo člani društva s svojim prostovoljnim delom. Žal s strani solastnika RTH
Trbovlje ni več nobene pomoči pri vzdrževanju doma. Tudi vse večje investicije na domu so v
breme PD Hrastnik.
Najemnica redno plačuje najemnino za dom na Kalu in sicer v sorazmernem delu glede na
lastniški delež obema lastnikoma, torej PD Hrastnik in RTH. Pri tem da s strani solastnika RTH
že tri leta ni bilo nobene finančne pomoči pri vzdrževanju doma. Konec leta 2015 smo s
strani RTH prejeli predlog nove najemne pogodbe za Planinsko rudarski dom na Kalu. Predlog
nove pogodbe smo skrbno pregledali. Ker pač v bodoče ni več za pričakovati kakršnekoli
finančne pomoči s strani RTH je bil namen nove pogodbe ta da vso najemnino za dom
prejme PD Hrastnik. V novi pogodbi je bil v četrtem členu zapisan odstavek na osnovi
katerega bi moralo društvo vsako leto polagati račune za vse stroške investicijsko
vzdrževalnih del v dom, ter za letna vlaganja višja od 6.000 EUR pridobiti soglasje solastnika
RTH. S tem odstavkom se na UO društva nikakor nismo strinjali in v pisnem odgovoru
zahtevali da se ta odstavek črta iz pogodbe. Nadaljna pogajanja oziroma razgovori glede
najemnine kot tudi glede lastniškega deleža RTH, ki je v zapiranju, se bodo v letu 2016
nadaljevala.
V letu 2015 smo se prijavili na razpis PZS za pridobitev certifikata DPPK (Družinam Prijazna
Planinska Koča). V januarju 2016 smo certifikat tudi uradno prejeli.
Prijavili smo se tudi na razpis PZS za nove napisne table planinskih koč. Nova tabla je že
montirana pred vhodom v dom.
Konec leta se je na domu montiral defribilator, katerega je financirala občina Hrastnik.
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 2015 precej aktivni. Poleg rednih
pregledov in vzdrževanja poti smo zopet imeli nekaj dela z podrtim drevjem. Trudimo se da
so vse poti, katerih skrbnik je naše društvo, vzdrževane za normalno, predvsem pa varno
gibanje, oziroma hojo po njih. Na poteh Hrastnik – Kum in Kal – Igriše smo delno spremenili
traso poti. Vse spremembe so tudi vnešene v kataster planinskih poti pri PZS.
V septembru je eden naš član uspešno opravil zaključni izpit za markacista, dva člana pa sta
se v avgustu udeležila izpopolnjevanja markacistov. V marcu so se naši markacisti udeležili
shoda markacistov na Kumu.
Podrobnejše aktivnosti in opravljena dela so prikazani v letnem poročilu odseka za planinske
poti v nadaljevanju tega poročila.

NAŠA POTA / marec 2016

Dejavnost krožka mladih planincev
V letu 2015 je bilo v krožek Mladi planinci vključeno 43 učencev. Izvedli so štiri izlete, katerih
se je v povprečju udeležilo cca. 22 učencev. Poleg učencev in spremljevalcev se večino izletov
udeležijo tudi nekateri starši predvsem mlajših otrok. Izvedli so nočni pohod v Gore, izlet na
Kum, udeležili so se kostanjevega piknika na Kalu in srečanja mladih planincev na Čemšeniški
planini.
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 30 leto. V glasilu opišemo delo društva v
preteklem letu, predstavimo program za tekoče leto, objavimo poročila posameznih
odsekov, objavimo aktualne zadeve in informacije za člane društva, ter članke z izletov.
Planinsko društvo razpolaga s skromnimi finančnimi sredstvi in se težko prebijemo skozi
finančne probleme. Sredstva iz proračuna so praviloma vsako leto manjša, članstvo na nivoju
celotne Slovenije praviloma upada skoraj v vseh društvih, sponzorjev in donatorjev, ki bi
pomagali društvom praktično ni, razen redkih izjem.
V letu 2015 smo se prijavili na razpis PZS in Pivovarne Laško 'Planinska koča zlatorogove
transferzale ponosa', kjer pa žal nismo bili uspešni. Prav tako smo se prijavili na razpis
Zavarovalnice Triglav za dodelitev donatorskih sredstev s projektom 'Certifikat DPPK'. Vloga
je bila sicer odobrena, vendar so bila donatorska sredstva tako majhna, obveznosti pogojene
z dodelitvijo sredstev pa preveč obvezujoča, tako da smo od vloge odstopili.
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.
Žal nam tudi v letu 2015 še ni uspelo dokončati spletne strani društva. Določene zadeve
(vabila, poročila izletov, pomembnejše informacije za člane …) trenutno objavljamo na
Facebook strani PD Hrastnik (www.facebook.com/planinskodrustvo.hrastnik) kot tudi
delno na spletni strani občine Hrastnik.
V letu 2014 smo sprejeli nova Pravila PD Hrastnik, v letu 2015 pa Pravilnik o delu Častnega
razsodišča.
V letu 2015 smo imeli 12 (dvanajst) rednih sej Upravnega odbora društva, praviloma vsako
prvo sredo v mesecu. Izrednih sej UO v letu 2015 ni bilo.
Redno smo se tudi udeleževali sej MDO Zasavja, kot tudi zborov gospodarjev in markacistov.
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B.)

POJASNILA K IZKAZOM

1.)

Splošno

Finančno in materialno poslovanje društva v skladu z 50. členom Pravil društva in v skladu z
računovodskim standardom za društva vodi izbrani računovodski servis.
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva in v skladu s SRS 33 –
računovodske rešitve v društvih. Pridobitna dejavnost društva predstavlja predvsem
prihodek najemnine za Planinsko rudarski dom na Kalu, odhodki se ne vodijo ločeno po
pridobitni in nepridobitni dejavnosti, zato se izračuna sorazmerni delež glede na pridobitno
dejavnost.
2.)

Finančno poročilo

Poslovanje društva v letu 2015 je bilo odvisno od finančnih sredstev pridobljenih iz razpisa
'Sofinanciranje športnih programov v občini Hrastnik za leto 2015', 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 31.12.2015, ki ga je pripravil izbrani računovodski servis.
Dne 23.03.2015 se je v pisarni društva sestal Nadzorni odbor društva, ter pregledal poslovne
knjige. Poročilo NO o ugotovitvah pregleda finančnega poslovanja je priloga tega letnega
poročila.
Povzetek iz izkaza poslovnega izida PD Hrastnik za obdobje 01.01. do 31.12.2015.
PRIHODKI v Eur
1. Članarina
2. Prihodki najemnine za dom na Kalu
3. Drugi prihodki
4. Prihodki donacij športne zveze
5. Prihodki donacij iz dohodnine
6. Prihodki iz občinskega proračuna (sofinanciranje športnih programov)
7. Obresti pozitivnega stanja
PRIHODKI v Eur
skupaj:

1834,08
4749,96
0,00
100,00
232,62
1326,00
0,4
8243,06

ODHODKI v Eur
1. Vzdrževanje doma na Kalu, zavarovanje
2. Društvena pisarna (najemnina, ogrevanje, elektrika, …..)
3. Stroški pisarniškega materiala, literature, dnevnikov, koledarjev
4. Stroški delovnih akcij, tradicionalnih prireditev
5. Stroški bančne provizije
6. Knjigovodske storitve
7. Stroški izpopolnjevanja, izobraževanja
8. Avtobusni prevozi
9. Povračilo stroškov za prevoz
10. Nagrade
11. Stroški vstopnin, ogledov
12. Članarina PZS
13. Dotacije drugim

2021,90
1009,33
682,25
590,12
70,70
429,44
139,00
1399,09
120,00
0,00
125,00
1443,74
50,00
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14. Stavbno zemljišče
15. Odpisi vrednosti - amortizacija
16. Druge storitve, stroški
ODHODKI v Eur

skupaj:

47,48
2643,08
0,00
10771,13

PRIHODKI v Eur

skupaj:

8243,06

ODHODKI v Eur

skupaj:

10771,13

PRESEŽEK PRIHODKOV v Eur

skupaj:

- 2528,07

To letno poročilo je bilo v skladu z 28. in 43. členom Pravil društva sprejeto na rednem
občnem zboru članov društva dne 26. marca 2016 v Planinsko rudarskem domu na Kalu.
Predsednik PD Hrastnik:
Vojko ZUPANČIČ
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PD HRASTNIK - POROČILO IZLETOV IN AKCIJ za leto 2015
Datum

Kraj

03.01
11.01
20.01
24.01
28.01
29.01
13.02
15.02
16.02
26.02
07.03
10.03
28.03
29.03
11.04
11.04
12.04
19.04
25.04
26.04
26.04
01.05
09.05
09.05
17.05
14.05
30.05
13.06
18÷21.06
27.06
03÷04.07
05÷11.07
18.07
18.07
25.07
01.08
02.08
05.08
22÷23.08
30.08
13.09
19.09
26.09
03.10
10.10
13.10
17.10
17.10
01.11
21.11
29.11
05.12
11.12
19÷20.12

Novoletni pohod na Kum
Nočni pohod v Dražgoše iz Pasje ravni
Pavla nad prepadom – predstava v SMG v Ljubljani
Bizeljsko, Podsreda, Bohor – po Zasavski planinski poti
Jalovški ozebnik – turna smuka
Predstavitev potovanja 'Peru' v knjižnici Hrastnik
Nočni pohod v Gore – učenci OŠNHR Hrastnik
Paški kozjak
Pohod na Zasavsko Sveto goro
Predstavitev petih pohodov Kum – Triglav – člani OZVVS Zasavja - knjižnica
Pohod na Primskovo ob dnevu žena
Koroška Rinka skozi Turski žleb – turna smuka
Občni zbor PD Hrastnik na Kalu
Donačka gora in Boč – ko cvetijo velikonočnice
8. Ojsterškov pohod na Kal
Čistilna akcija na Kalu
Vodenje planincev iz PD MIV Varaždin – Kal in Mrzlica
Pohod po poti NOB občine Hrastnik – 1. Etapa
Srečanje mladih planincev Zasavja na Čemšeniški planini
8. Šarhov pohod na Pohorje
Pohod po Krpanovi poti - Bloke
Prvomajsko srečanje na Kalu
Zlatorogova transferzala ponosa – Mrzlica
Pot ob žici okoli Ljubljane
Dobrča
Predavanje 'Sfinga nad Trento' v knjižnici Hrastnik – Jože Mihelič
Srečanje starejših planincev na Lisci
Dan slovenskih planincev na Krvavcu
Južni Velebit, Paklenica, slapovi Krke
Pohod po poti NOB občine Hrastnik – 2. Etapa – srečanje na Kopitniku
Meddruštveni izlet na Prehodavce
6. Lojzov pohod 'Kum – Triglav' veterani OZVVS Zasavja
Piknik pohodnikov na Velebit v Širjah
Pohod na Igrše
Kobariški Stol
Popoldne ob citrah na Kopitniku
Srečanje na Čemšeniški planini
Staničeva koča – Triglav
Fužinske planine, Vogli, Dolič, Jezerski Stog
Kumska nedelja
Dan Zasavskih planincev na Jančah
Pohod po poti NOB občine Hrastnik – 3. Etapa – srečanje na Mrzlici
Vzpon na Kepo iz Avstrije
Sovretov pohod
Društveni izlet na Koroško
Peka kostanja pri domu starejših občanov Hrastnik
Kostanjev piknik na Kalu
Pohod po poti NOB občine Hrastnik – 4. Etapa – srečanje na Mrzlici
Vrtača iz Ljubelja
Spominski pohod na Zavrate
Pohod na Čemšeniško planino
Večerno druženje na Mrzlici
Koncert Tanje Zajc Zupan v kinodvorani Hrastnik
Zaključni izlet – Okrešelj, Savinjsko in Jezersko sedlo

št.udeležencev
10
10
11
11
3
70
30
8
5
30
8
2
70
11
54
20
83 + 5
43
30
31
12
cca. 200
8
8
3
35
4
21
16
15
3
3
17
15
14
15
10
5
9
8
7
22
9
8
27
6
cca. 150
24
5
6
4
10
5
14
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Dan slovenskih planincev na Krvavcu

Člani invalidske organizacije Združenja multipleskleroze, ki se že dve leti udeležujejo
kostanjevega piknika na Kalu
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Planinsko društvo Hrastnik
Log 3
1430 Hrastnik

Hrastnik 18.03.2016

LETNO POROČILO GOSPODARSKEGA ODSEKA za leto 2015
V lanskem letu smo nabavili 24 m³ tervola in toplotno izolirali tla podstrešja v novem prizidku
koče. Predhodno smo morali v zunanji steni podstrešja napraviti odprtino za montažo
novega okna skozi katerega smo lahko spravili tervol na podstrešje. Za dvigovanje tervola in
spravilo skozi okno smo si pomagali z najemom hijapa.
V prehodnem letnem obdobju smo imeli probleme z delovanjem toplotne črpalke za
ogrevanje sanitarne vode. Ob delovanju črpalke se je temperatura v kleti zmanjšala do te
mere da se je črpalka občasno ustavljala. Za nemoteno delovanje le-te smo iz podstrešja
napeljali zračne cevi za dovod toplejšega zraka iz podstrešja v klet. Za prisilni vlek zraka je
bilo potrebno vgraditi ustrezni ventilator.
Poleg uspelega kostanjevega piknika na Kalu, na katerega smo že drugo leto povabili člane
invalidske organizacije Združenja multiple skleroze Slovenije, smo ponovno organizirali tudi
peko kostanja pri Domu starejših občanov v Hrastniku, ki je zelo lepo uspela in imela izredno
pozitiven odmev med starejšimi občani. V aprilu smo po tradicionalnem Ojsterškovem
pohodu izvedli tudi čistilno akcijo v okolici doma ter na kalski planini.
V letu 2015 smo se prijavili na razpis PZS za pridobitev certifikata DPPK (Družinam Prijazna
Planinska Koča). V juniju so si v ta namen kočo in okolico koče ogledali predstavniki GK PZS.
Na osnovi ogleda je bil s strani GK pripravljen zapisnik - vprašalnik iz katerega je bilo razvidno
katere pomankljivosti je potrebno odpraviti v koči in okolici da bi izpolnjevali vse pogoje za
pridobitev certifikata DPPK. Vse pomankljivosti so bile kasneje tudi odpravljene, pripravili
smo vso potrebno dokumentacijo, ki smo jo tudi poslali na GK. V začetku leta 2016 nam je bil
certifikat tudi uradno podeljen in sicer za obdobje jan. 2016 do jan. 2020 za vse starostne
kategorije otrok.
Prijavili smo se tudi na razpis PZS za nove napisne table planinskih koč. Nova tabla je že
montirana pred vhodom v dom.
Konec leta se je na domu montiral defribilator, katerega je financirala občina Hrastnik.
V decembru smo na TE Trbovlje poslali vlogo za odkup kuhinjske opreme (dva električna
štedilnika z pečico in kuhinjska napa) ki je bila predmet prodaje ob likvidaciji TET. Opravil se
je tudi predhodni ogled opreme, ki je bila v uporabi nekaj let. Pred Novim letom smo
omenjeno opremo tudi odkupili in prepeljali na Kal za zamenjavo v kuhinji v našem domu.
Istočasno smo naročili tudi dva nova PVC okna za zamenjavo dotrajanih lesenih oken v
kuhinji in spalnici najemnice.
Opravljena so bila še razna vzdrževalna dela na domu, za kar se iskreno zahvaljujemo vsem
članom, ki so prostovoljno sodelovali pri vseh akcijah.
Podrobnejše aktivnosti in opravljena dela pri vzdrževanju doma so prikazane v nadaljevanju.
V letu 2015 je bilo opravljenih 300 prostovoljnih ur.

NAŠA POTA / marec 2016

Opravljene akcije v letu 2015:
-

11.04

-

13.05
19.05
02.06
09.06

-

10.06
11.06
12.06
07.07

-

13.08

-

18.08

-

22.08

-

01.09
08.10

-

17.10
29.12

Čistilna akcija na Kalu:
popravilo lesene ograje,
čiščenje in urejanje okolice koče in planine,
pobiranje smeti po planinskih poteh na Kal.
Dostava in spravilo tervola za izolacijo podstrešja koče v depandanso.
Popravilo klopi pred kočo – zamenjava preperelih in zlomljenih desk.
Čiščenje in pleskanje klopi in igral pred kočo.
Delovna akcija na Kalu:
čiščenje in pleskanje igral pred kočo,
popravilo (varjenje) naslonjala klopi pred kočo,
štemanje zidu v kopalnici oskrbnika na mestu puščanja vode iz
napeljave,
pleskanje in priprava okna za montažo na steno podstrešja.
Priprava in montaža nove vodovodne cevi v kopalnici oskrbnika.
Popravilo stene okoli zamenjane vodovodne cevi v kopalnici oskrbnika.
Polaganje keramike v kopalnici in popravilo deske ograje na balkonu.
Delovna akcija na Kalu:
zamenjava preperele lesene vetrne letve na severni strani koče,
izkop jaška za namestitev cevi za dovod zraka do toplotne črpalke,
montaža cevi za dovod zraka s podstrešja do toplotne črpalke v
kurilnici,
betoniranje jaška in dela plošče ob steni koče.
Delovna akcija na Kalu:
Pleskanje novega – starega okna za podstrešje,
prepakiranje vojaških šotorov.
Delovna akcija na Kalu:
izdelava odprtine na podstrešju, montaža cevi in zapiranje odprtine
cevi za dovod zraka do toplotne črpalke,
Izdelava odprtine v steni podstrešja za novo okno in montaža okna.
Delovna akcija na Kalu:
spravilo tervola iz depandanse skozi novo okno na podstrešje s
pomočjo hijapa,
polaganje tervola (5 m²) na tla podstrešja za toplotno izolacijo stropu.
Prepakiranje in zračenje velikega vojaškega šotora.
Delovna akcija na Kalu:
čiščenje podstrešja,
polaganje tervola (24 m³) na tla podstrešja za toplotno izolacijo stropu.
Priprava in izpeljava kostanjevega piknika na Kalu.
Prevzem kuhinjske opreme v TE Trbovlje za kočo na Kalu:
demontaža kuhinjske nape v kuhinji TET,
spravilo nape in dveh el. štedilnikov iz kuhinje TET in nalaganje na
tovornjak,
prevoz opreme na Kal,
razlaganje opreme s tovornjaka in spravilo le-te v klet oziroma kuhinjo.
GOSPODARSKI ODSEK: Ivan KMET
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Novi planinski Dom na Kalu – otvoritev 23.08.1960

NAŠA POTA / marec 2016

Planinsko društvo Hrastnik
Log 3
1430 Hrastnik

Hrastnik 15.03.2016

LETNO POROČILO ODSEKA ZA PLANINSKE POTI za leto 2015
Kot vsako leto smo tudi v letu 2015 markacisti našega planinskega društva
pregledovali in vzdrževali naslednje planinske poti:

redno

HRASTNIK – MATICA – KUM
HRASTNIK – RAVNE – KAL
HRASTNIK – KLOBUK - KAL
HRASTNIK – BLATE – KAL
KAL – MRZLICA (do kužnega znamenja)
KAL – IGRIŠE
Na teh poteh smo opravljali vsa potrebna vzdrževalna dela, obnavljali markacije, čistili
podrastje, zamenjali smo nekaj obledelih smernih tabel in po potrebi nadelavali poti.
Občasno pa je padlo na pot tudi kakšno drevo, ki ga je bilo potrebno razžagati. Lani smo
delno spremenili traso poti Hrastnik – Matica – Kum v dolžini 800 m. Sedaj je pot na Matici
speljana po gozdni poti in ne več po travniku. Sprememba poti je tudi vrisana v kataster poti
pri PZS in primerno označena s smernimi tablami in markacijami.
Prav tako je sprememba na poti s Kala na Igriše do spomenika padlim borcem. Tudi ta
sprememba je na novo označena, markirana in vrisana v kataster poti.
Klobuk pa je dobil novo klopco, novo vpisno skrinjico in žig, ki je fiksiran v skalo.
Delo smo opravljali markacisti Stane Babič, Stane Lipoglavšek, Jože Kaše in Marko Kavzer
(pripravnik).
Tudi to leto bi se zahvalil v imenu PD Hrastnik Bečotu in Pufler Ečotu, ki sta sama iniciativno
pomagala pri urejanju naših poti.
Opravili smo 160 delovnih ur, stroški za material pa so znašali 120 €.
ODSEK ZA PLANINSKE POTI:
Stane BABIČ

Nova klopca na Klobuku
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Zaključni izlet na Okrešelj

Izlet na Bohor

Ojsterškov pohod na Kal
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POROČILO O DELOVANJU KROŽKA MLADI PLANINCI ZA LETO 2015
V letu 2015 je bilo v krožek Mladi planinci vključenih 43 učencev (od 1. do 9. razreda). Izletov
se je v povprečju udeležilo 22 učencev. Izleta so se udeležili tudi starši mlajših otrok.
Planince so spremljali 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 vaše finančne podpore ne bi mogli privoščiti. Zato se vam
zahvaljujemo za večinsko kritje stroškov avtobusnega prevoza. Upamo, da lahko tudi v
bodoče računamo na vašo finančno pomoč.
V tem šolskem letu smo opravili 4 izlete.
NOČNI POHOD V GORE
Nočnega pohoda se je udeležilo 24 otrok. V večini primerov, so se poleg otrok, udeležili
pohoda tudi ostali člani družine. Spremljevalca sta bila 2 in ena planinka. Ker je bilo veliko
snega je bila noč jasna, otroci so uživali v igri s svetilkami. V Gorah smo se odpočili, najedli,
pogreli. Nato smo se odpravili nazaj do Turja, kjer nas je že čakal avtobus, ki nas je odpeljal
do šole.
SREČANJE MLADIH PLANINCEV NA ČEMŠENIŠKI PLANINI
Na Čemšeniško planino smo se odpravili že ob 7. uri. Pot z avtobusom do Čemšenika je bila
prijetna, nato pa smo nadaljevali pot peš. Pot je bila strma in dolga. Z vmesnim postankom
smo prispeli na Čemšeniško planino ob 10. uri. Tam so nas pričakali gorski reševalci in psi
vodniki, iz kinološkega društva. Prikazali so nam veliko zanimivih stvari od reševanja v gorah,
do iskanja otrok ,ki se izgubijo. Na Čemšeniški planini so se tudi zabavali tako, da so kegljali,
se gugali na gugalnicah in gradili »bunker« na robu gozda. Pogostili so nas s čajem in
hrenovko. Ob 12. uri smo se odpravili nazaj proti Čemšeniku, do avtobusa, ki nas je popeljal
do šole.
KOSTANJEV PIKNIK
Kostanjevega piknika se je udeležilo 30 otrok, 8 staršev, dva spremljevalca in planinka Jelka.
Ob 8.uri smo se odpravili s šolskega dvorišča proti Kalu. Med potjo smo pojedli malico in se
večkrat odpočili. Na Kal smo prispel ob 11. uri. Sledil je kratek počitek, otroci so jedli kostanj,
»krumpentoč«, pili čaj in se sladkali s sladkarijami. Po počitku so se mlajši igrali na igralih,
starejši pa so igrali nogomet. Ob 12. 30 uri smo se odpravili proti Hrastniku, kjer so nas na
dogovorjenem mestu čakali starši.
IZLET NA KUM
Zbrali smo se na šolskem dvorišču. Ob 8. uri nas je avtobus odpeljal proti Dobovcu. Od tam
smo nadaljevali pot peš proti Lontovžu, kjer smo pojedli malico in se odpočili. Po krajšem
počitku, smo nadaljevali pot proti Kumu. Na Kumu nas je pričakalo lepo vreme. Otroci so
uživali v razgledu in se igrali na igralih. Na prekrasnem sončnem Kumu, je čas kar prehitro
minil in morali smo se podati na pot. Na Lontovžu smo se še okrepčali z malico, otroci so si
želeli še igrati nogomet. Toda vsega lepega je enkrat konec, tako tudi našega izleta. Ker smo
imeli naročen avtobus smo se morali odpraviti proti Dobovcu, od tam pa nas je avtobus
odpeljal proti šoli, kjer so otroke pričakali starši.
Mentorji:

Dragica Pasičnjek (1.triada)
Mili Gornik
(2.triada)
Janko Slapničar (3.triada)
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Izvleček iz kronike PD Hrastnik
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DRUŠTVENI IZLET NA KOROŠKO – 10. oktober

Irena ZDOVC

Težko smo se uskladili glede letošnjega društvenega izleta, saj je bilo več idej o tem, kdaj in
kam naj bi se šlo. V naši domovini je še toliko lepih krajev, ki bi si zaslužili, da jih kdaj pobliže
spoznamo. Tokrat smo si izbrali Koroško in določili datum - 10.10. 2015.
Ob 6:30 uri smo se zbrali na tržnici in gledali v nebo, ki ni bilo ravno spodbujajoče. A, mi
planinci in somišljeniki, se nikakor nismo ustrašili dežnih kapelj, saj zna biti tudi v deževnem
dnevu veliko lepega.
In na tak tih, deževen, jesenski dan smo se odpeljali proti Koroški. Obvezni postanek za
jutranjo kavico smo imeli v Mislinji, v prav posrečenem gostinskem lokalu, ki je arhitekturno
urejen v duhu železniških vagonov in železniške postaje.

V Libeličah nas je pričakala prijazna vodička ga. Nataša, ki si je vzela čas in nam podrobno
predstavila to ljubko, malo vasico, ki ima pestro zgodovino. Libeliče ležijo v občini Dravograd,
tik ob avstrijski meji. Sprehodili smo se skozi vas, do cerkve Sv. Martina, kjer nam je ga.
Nataša razložila nekaj več o njihovi vasi in vlogi pri plebiscitni odločitvi iz leta 1920, ko so
uspeli izničiti plebiscitni rezultat priključitve Avstriji in se priključili matični Jugoslaviji. Poleg
cerkve smo si pogledali še okroglo kostnico, potem pa se sprehodili do župnišča, kjer imajo
urejeno stalno razstavo o Koroškem plebiscitu. Pogledali smo si še staro šolsko učilnico in v
kleti še staro, črno kuhinjo. Poleg župnišča pa imajo v urejenem župniškem skednju res lepo
razstavo kmečkega orodja. Tu vidimo poznane in manj poznane kose orodij, katere so ljudje
tod okrog uporabljali pri kmečkih delih. Res zelo lepo, sistematsko in kronološko postavljeno
v dveh etažah skednja.
Zapustili smo prijetno vasico in se odpeljali po ovinkasti cesti do akumulacijskega jezera
hidroelektrarne Golica-Koralpe, ki leži na sami avstrijsko slovenski meji. Žal dežju ni bilo
konca, poleg njega pa je nastopila še megla, ki je z vzponom po ovinkasti cesti postajala vse
bolj gosta in na samem vrhu (1080 m.n.m.) resnično nismo videli dlje, kot par metrov okrog
sebe. Ob kavici, 'pivu' in čajčkih smo se malo pogreli v Sobothu, kjer bi si v lepem vremenu
lahko ogledali kako zanimivo in ljubko je to naselje. Pred leti sem bila tu z zeliščarji in videla
kako občani skrbijo za lep izgled svojih domov in njihove okolice. V spominu so mi ostale
nadvse posrečene, najrazličnejše postavitve lesenih korenin, ki so predstavljale različna
dogajanja v vasi. Tudi tokrat sem si šla pogledat malo otroško pokopališče, ki je na malem
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hribčku sredi vasi. Njegova posebnost je v tem, da imajo vsi grobovi enotno male, brezove
križe.

V ozki dolini reke Bistrice, (v Bistriškem jarku) smo si pogledali zanimivo kapelico in se
povzpeli do Sedeljnikovega slapu. Nekateri so si ob poti lahko nabrali tudi nekaj jesenskih
gobic-štorovk. V tej vasici imajo montiran javni alarmni sistemi, s katerim bi malo številčno
prebivalstvo še pravi čas obvestil o morebitni popustitvi jezu Golica, saj je to prva vas pod
jezom.
Muta je manjše slovensko mesto ob Dravi, po katerem se pred obljubljeno večerjo
sprehodimo iz zgornjega dela v spodnji del, kjer je tudi Koroška hiša, kjer nas že čakajo z
večerjo. Izkoristili smo trenutke brez dežja in si malo pretegnili noge, ob tem pa si še
pogledali zanimivo okolico. Tik pred gostilno je zelo lepa in zanimiva, najstarejša cerkev na
Slovenskem - rotunda Sv. Janeza Krstnika.
V gostilni, ki je opremljena po tradicionalnem koroškem izročilu, kjer prevladujeta les in
kamen, smo dodobra poskrbeli za svoje lačne želodčke in uživali v lepem in toplem okolju.
Mene je prevzela tudi galerija slik, ki so sistematično postavljene v delu gostilne. Upravičeno
je bila ravno ta gostilna deležna že več zvenečih nagrad in jo toplo priporočam vsem
morebitnim popotnikom, ki jih bo pot popeljala v ta del naše dežele.
Dež, naš celodnevni sopotnik nam tudi na poti do doma ni prizanašal. Tako kot smo naše
potepanje pričeli, smo ga tudi zaključili.
Kljub vsemu smo se imeli lepo in se poslovili v upanju, da bomo prihodnje leto pa le imeli
malo večjo srečo z vremenom.
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JUBILEJNI POHOD PO POTI SPOMINOV NOB Občine Hrastnik

Marjan PERGAR

Krvava 2. svetovna vojna je zahtevala milijone žrtev, ki so žrtvovali svoja življenja za zmago
nad temnimi silami fašizma in nacizma. Niso se borili za politične cilje in stranke, borili so se v
snegu in mrazu, preganjani, za svobodo svojih domov in domovine. To danes nekateri ne
morejo priznati in žrtve, ki jih je tudi Slovenija dala na oltar svobode ostajajo osamljene v
svojih grobovih.
Tudi Hrastnik je plačal velik davek in mnogi Hrastničani se niso vrnili iz gozdov, taborišč in
pregnanstva. Njim v zahvalo in spomin, smo člani ZB in obeh Planinskih društev (Dol in
Hrastnik) že leta 1981 opremili pot, ki vodi okoli Hrastnika, mimo spomenikov padlim
borcem. Poimenovali smo jo »POT SPOMINOV NOB občine Hrastnik«. Letos bo minilo 35 let
od takrat in v tem času so jo prehodili mnogi pohodniki vseh starosti. Zato smo se hrastniški
planinci odločili, da v letu 2015, ko smo praznovali 70 letnico zmage nad fašizmom,
organiziramo jubilejni pohod po Poti spominov. Ker je celotna Pot spominov dolga okoli 16
ur hoje, smo jo razdelili na 4 etape. Da bi bil dogodek še bolj svečan in bolj množičen, smo k
sodelovanju povabili tudi člane društva Sever in Združenja veteranov.
Prvi del smo izvedli v soboto, 14. aprila, zbrali smo se na železniški postaji, bilo nas je preko
40 in krenili na pot, ki je vodila v Krnice, naprej na Kovk in mimo Kupške vasi v Gore.
Prehodili smo jo v dobrih štirih urah in kar prijetno utrujeni prišli v Planinski dom v Gorah. Tu
nas je čakala postrežba in pijača, nabrali smo nove moči in se spustili v dolino. Lepo vreme in
spomladanska svežina narave sta nas bogato nagradila.
Drugo etapo smo združili s Srečanjem borcev na Kopitniku – 27. junija, kjer je bila osrednja
proslava z govornikom tov. Kučanom. Zbrali smo se na Marnem in skupaj z ostalimi
pohodniki šli na Kopitnik. Na tej proslavi je vedno lepo in tudi naša množična prisotnost je
prispevala k svečanosti proslave. Vrnili smo se v dolino, polni vtisov tega dne.

Zaradi dopustov in tudi vročine smo s pohodom nadaljevali v jeseni. Na tretji del smo šli 19.
septembra, združili pa smo pohod še z udeležbo na Srečanju Zasavcev in Savinjčanov na
Mrzlici. Tokrat smo se z avtobusom peljali do Zgornjega Brezna, nato pa peš naprej na
Zavrate in v Rečico. Kratek postanek pri spomeniku pri Marinku in že smo šli naprej na
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Spodnji Kal in na vrh Kala do Planinskega doma. Po kratkem počitku smo nadaljevali pohod
na Mrzlico, kjer smo se udeležili že omenjenega srečanja. Po proslavi in krasnem bograču
smo se spustili v dolino. Tudi ta del pohoda ni bil od muh, saj smo hodili ta dan skoraj 5 ur in
marsikomu je bilo že dovolj.
Na zadnjem delu tega Jubilejnega pohoda pa smo se zbrali mesec dni kasneje, 17. oktobra.
Ta del smo prehodili v obrnjeni smeri, zbrali smo se na tržnici in šli do spomenika na Ani in
nato v dolino, pa do spomenika v Bobnu. Kratek postanek in naprej do kmetije Vrhar in
tretjega spomenika padlim. Tako smo zaključili celo Pot spominov NOB občine Hrastnik, se
poklonili žrtvam, pa tudi uživali v naravi in planinski hoji.
Ob povratku v dolino pa smo se ustavili še v Čečah, kjer smo malo posedeli in se okrepčali z
golažem in pijačo. Predsednik Občinskega združenja borcev za vrednote NOB Martin Mlinar
nas je pozdravil z nagovorom in pohvalo za sodelovanje, vsi tisti, ki pa smo prehodili vso pot
in »pritisnili« vseh 15 žigov v knjižice, pa smo dobili še spominske značke.
Ob koncu še povabilo; Pot spominov je zelo lepa, tako po prehodnosti, saj je odlično
markirana, kakor tudi po težavnosti, saj je v celoti lahka planinska hoja. Priročna knjižica, ki jo
dobimo v društveni pisarni ali na planinskih postojankah nam je vodnik na poti in obenem
nas tudi seznanja o dogodkih, ki so se dogajali na tem delu občine. In ne nazadnje, tako tudi
na nek način dokažemo vsem tistim junakom, ki ležijo v grobovih, mimo katerih nas pelje
pot, da čisto vsi pa le nismo pozabili na njih. Prav zaradi tega je hoja po Poti spominov lepo
dejanje.
Celotno pot so v času od 14. aprila do 17. oktobra opravili:
Bojan Skočir
Koritnik Karli
Godec Breda
Saviozzi Nataša
Zalezina Ljubo
Glinšek Martina
Babič Stane
Jerič Vid

Draksler Janja
Jeraj Alojz
Glavnik Bojan
Kovač Dani
Pergar Olgi
Jerič Miran
Lipoglavšek Stane
Umek Joži

Majcen Božo
Dovjak Jože
Laznik Adolf
Hafner Slavko
Pavlič Toni
Nagode Rado
Kovač Ivo
Pergar Marjan

Kovač Franci
Ladiha Zdenko
Tacar Franjo
Majcen Tanja
Dovjak Jožica
Draksler Alojz
Laznik Katjuša
Brkič Salko
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KAL – MRZLICA 12.april 2015, PD MIV – METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN

Irena ZDOVC

Prebudila sem se v lep, sončen, nedeljski dan. Na hitro sem se odločila, da dan preživim v družbi
planincev iz Varaždina, ki prihajajo v Hrastnik in naše hribe. Želeli so se povzpeti na Kal in Mrzlico. Ker
jim poti niso bile poznane, so se obrnili najprej na občino, oni pa so kontaktirali naše društvo, da jim
pomagamo pri pohodu.
Na rudniškem parkirišču smo jih pričakali, predsednik društva Vojko Zupančič, predstavnik občine
Ljubo Zalezina, Bojan Skočir, Stane Lipoglavšek in Irena Zdovc. Vseh planincev je bilo skupaj 83, za dva
velika avtobusa.
Kljub zgodnji, nedeljski uri je bilo veliko dobre volje in nasmehov na njihovih obrazih. Ljubo jim je na
kratko predstavil naše mesto, Vojko pa je nekaj malega pridal o našem planinskem društvu, o naših
poteh in jim predstavil nas, ki smo jih vodili proti Kalu in Mrzlici. Pozdravil nas je tudi njihov vodja
Milan, ki je predstavil njihovo planinsko društvo in njihove vodiče. Razdelili smo se v tri skupine. Prva
skupina se je pod Stanetovim vodstvom podala čez Ravne, druga čez Klobuk z Ireno in Bojanom,
tretja pa se je z avtobusi odpeljala do Kala.
Kar korajžno smo se podali na pot proti Klobuku. Dve ženski sta si hoteli premisliti, pa sem jih
pregovorila, da nebo problema in da naj se ne bojijo poti. Spoznali sva se z vodičko Ivanko, s katero
sva se med potjo marsikaj pogovorili, tako o delovanju društva, kot o življenju nasploh. Zanimivo,
kako nam na pot prihajajo podobno misleči ljudje in tako nama tem za pogovor ni zmanjkalo. Bojan,
ki je bil na čelu kolone je držal pravi tempo, tako da večjih problemov med potjo ni bilo. Očarani so
bili nad ponujenimi pogledi proti Kumu, kasneje proti Kamniškim alpam in širši okolici. Kar nekaj
ljubiteljev fotografije je bilo med njimi, ki so kar naprej fotografirali, zdaj rožice, zdaj lepe razglede na
okolico. Med potjo smo si vzeli dve malo večji pavzi in se brez težav povzpeli na vrh Klobuka. Tu je
bilo še malo več fotografiranja in dobre volje, saj so bili na voljo čudoviti razgledi po širni Sloveniji. Z
veseljem so poslušali Bojanovo razlago, o hribih, ki so se videli v daljavi. Pomahali smo naši prvi
skupini, ki smo jo opazili na poti pod nami.
Veliko veselja je bilo pri spomeniku, na koncu turistične proge v Rajski dolini, saj smo obe skupini
prišli istočasno. Veselje je bilo gledati množico pohodnikov, ki so se vzpenjali po planini proti Kalu. Že
med potjo sem videla, da je med pohodniki kar nekaj veseljakov in bila navdušena nad njihovim
dialektom. Na planini smo naredili večji, skupinski posnetek in prišli do koče, kjer smo si vzeli kar
nekaj časa za malico, oddih in nastavljanje toplim, sončnim žarkom.
Do vrha Mrzlice so se vzpeli skoraj vsi. Prekrasen, topel dan in ponujeni razgledi daleč tja do Julijcev
so očarali prisotne. Kot na dlani je bila pod nami skoraj cela Slovenija in imeli smo kaj videti.
Malo smo posedeli pred domom na Mrzlici, potem pa se kar kmalu vrnili do Kala, saj smo imeli ob 14.
uri že predviden odhod v dolino. Le 16 nas je bilo kandidatov, ki smo se peš vračali nazaj, čez Ravne
proti Hrastniku. Kar hudo nam je bilo, ko smo ob odhohu, zaslišali v ozadju zvok harmonike. Eden od
gostov jo je prinesel s seboj in igral tako njihove pesmi, kot tudi naše. Glasovi pesmi Na Roblek bom
odšel, pa v Dolini tihi in njihove pesmi, so zadoneli po Kalski planini in baje je bilo prav luštno.
Nas šestnajst, pa je Stane prijazno povabil v svoj dom na pijačo. Zadovoljni in hvaležni smo bili nad
Stanetovo postrežbo in gostoljubljem.
Na rudniškem parkirišču smo še malo pokramljali in skupno pričakali njihova dva avtobusa. Izmenjali
smo si kontakte, si obljubili, da se še kdaj srečamo in že smo jim pomahali v slovo.
Kako dobro sem se odločila, da sem se pridružila tako prijetni skupini in z njimi preživela en krasen,
nedeljski dan. Upam, da se še večkrat srečamo na naših, ali njihovih poteh. Pomlad je v popolnem
razcvetu in nas vabi ven, da se naužijemo njenih lepot, da zadihamo s polnimi pljuči in vidimo tudi
tiste, najmanjše stvari, ki nas znajo najbolj očarati, navdušiti.
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SREČANJE STAREJŠIH PLANINCEV NA LISCI – 30. maj

Zoran KLEMEN

V letu 2015 JE MDO Zasavskih planinskih društev kot vsako leto uspešno pripravil srečanje
starejših planincev pri Tončkovem domu na Lisci, za kar ima seveda zaslugo predsednik
MDO-oja tov. Borut Vukovič. Srečanje je bilo 30.05.2015. Letos je bil gostitelj PD Lisca iz
Sevnice.
Srečanje je sovpadalo s praznovanjem 110 letnice od ustanovitve posavske podružnice SPD.
Iz našega društva smo se ga udeležili Podpečan Dolfi, Babič Stane, Kovač ivo in Klemen
Zoran. Dogovorjeno je bilo, da se tudi letos odpeljemo skupaj s kombijem z Dolskimi planinci.
Na Lisci sta nas pred Tončkovim domom najprej sprejela in pozdravila predsednik Borut
Vukovič in predsednica PD Sevnica. Slednja nam je zaželela dobrega počutja, posebno ob
tako lepem vremenu, ki je res prispevalo še k boljšemu razpoloženju.
Za kulturni program so poskrbeli člani PD Lisca, ki so nam zapeli nekaj pesmi v planinskem
duhu,
ter
za
uspešen
nastop
prejeli
tudi
bučen
aplavz.
Sledil je govor organizatorja srečanja, ki je izpostavil tezo, da so taka srečanja priložnost , da
na njih obudimo spomine in utrdimo že stkane prijateljske vezi, ki povezujejo zasavskoposavske planince od Brežic do Litije. Ob tem pa se seznanimo tudi s trenutno aktivnostjo
naših društev in se pogovorimo o načrtovanih skupnih pohodih v naše gore.
Po zaključku uradnega dela je sledilo okusno kosilo in prijateljski klepet ob kozarčku rujnega
in oživljanju spominov na nepozabne dogodke s potepanja po gorskih poteh.
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SFINGA NAD TRENTO – 14. maj

Fanči MOLJK

V četrtek, 14. maja 2015, so v Knjižnici Antona Sovreta gostili izjemnega alpinista,
okoljevarstvenika, fotografa, novinarja, pedagoga … Jožeta Miheliča, Joža po domače. »Vesel
sem, da ste se odločili za moje predavanje,» je dejal po pozdravu Vojka Zupančiča,
predsednika PD Hrastnik, ki je predavanje organiziralo.
Jože Mihelič je tudi pobudnik delavnic za šolarje, namenjene spoznavanju narave in
izdelovanju uporabnih lesenih predmetov. Urejal je časopis Svet pod Triglavom, kjer je
predstavljal ljudem ta naš biser, saj je bil od leta 1989 zaposlen v Javnem zavodu Triglavski
narodni park, kjer je vodil službo za izobraževanje in naravovarstveno vzgojo. Poglobil se je v
delo in življenje dr. Albina Belarja, naravoslovca, seizmologa, izumitelja ter idejnega
pobudnika za ustanovitev TNP, in je tako tudi organizator tradicionalnih Belarjevih
naravoslovnih dni v Trenti. Ob 30-letnici ustanovitve TNP pa je izšla njegova
Fotomonografija, ki je odsev njegovega osebnega odnosa do naših gora v tem koncu
Slovenije. Približati je želel lepote našega edinega narodnega parka, naravne pojave,
tematske poti, etnološko dediščino... Je tudi prejemnik najvišjega alpinističnega priznanja
Zlati cepin, Steletovega priznanja in mogih drugih.

Svojo življenjsko zgodbo, ki je vplivala na njegov odnos do gora, je vpletel v predavanje,
prepleteno s prelepimi fotgrafijami:
»Da bi živeli med gorami, je moj oče leta 1946 poiskal službo v Bohinjski Bistrici. Tam je našel
dve prosti učiteljski mesti in tako mamo »iztrgal« iz njenih ljubih Slovenskih Goric. Zgodba je
lepo opisana v bratovi zadnji knjigi Klic gora.
Tako se je začelo naše družinsko hribovsko življenje, ki je ob tem, kar nam je sicer pomenilo,
dalo tudi obilen sad. Oče je postal nekakšen mentor povojnega planinstva v Bohinju, brat
Tine pa se je razvil v odličnega alpinista ter planinskega in alpinističnega publicista. Samo
njegov vodnik Julijske Alpe je za njegovega življenja doživel sedem izdaj, vseh knjig, od
drobnih plezalnih vodnikov do doživljajskih knjig Andi in Klic gora pa je skupaj nastalo kar
štirideset.
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Oče je bil v prostem času tudi odličen astronom in fotograf, slednje, kot družinsko izročilo, pa
sem po njem nadaljeval jaz.
Za moj alpinistični razvoj je bilo odločilno, da me je pet let starejši brat Tine po letih
skupnega družinskega hribovstva, med počitnicami po osnovni šoli »peljal« v Bavarsko smer
v Steni. Kadar pišemo »Stena« z veliko začetnico, je to Triglavska severna Stena. Imel sem
tudi srečo, da je bil na Jesenicah, kamor sem začel hoditi v gimnazijo, odlično voden
alpinistični odsek, kajti takrat je bil njegov načelnik sloviti Janez Krušic.
Kot alpinist se zaradi različnih spletov okoliščin nisem uveljavljal v tujih gorah, v domačih
gorah imam pa za seboj zelo lepo alpinistično pot. Že pri devetnajstih sem imel v eni sami
sezoni za seboj Čopov Steber, Zajedo Šit, Aschenbrennerjevo smer v Travniku, Raz Jalovca,
Direktno smer v Špiku, Schinkovo v Frdamanih policah itd., kar je bilo za tisti čas izjemno.
Med mojimi prvenstvenimi smermi sta najbolj znani »Bohinjska« v Steni in »Akademska« v
Paklenici, vrhunec pa zagotovo pomenijo tri smeri v Vršacu, ki je bil takrat v zgornjem delu še
povsem nedotaknjen. Poleg omenjenih je še kar precej drugih, v raznih stenah Julijcev, zato
bomo ob podobah gora in značilnostih, ki jih naredijo za to, kar so, potovali od ene do druge.
Predstavljam zanimive delčke njihove zgodovine, kulturno krajino in naravo, od skalovja do
voda, gozdov, cvetja in živalstva.
Bolj kot drugi družinski člani sem se sam posvetil smučanju ter postal celo učitelj smučanja in
trener ter po dolgem in počez, še brez ustrezne opreme, presmučal tudi Julijske Alpe. Zaradi
tega bom v drugem delu predavanja predstavil nekaj najlepših turnih smukov v Julijcih.
Turno smučanje je pravzaprav tisto, kar me na gore najmočneje priklepa tudi sedaj, ko se
bližam sedemdesetim.
Pri nas doma nismo nikoli rekli, da gremo v gore ali kako drugače. Vedno smo »šli v hribe«,
zato mislim, da smo bili hribovci. Ker sem od prvotne družine ostal le še jaz in ker je bila moja
žena odlična alpinistka, bo za sedaj tako tudi ostalo.
Ker predstavlja Vršac vrhunec mojega prvenstvenega plezanja, sem njegovo ime uporabil v
naslovu. Na planinskih kartah najdemo imeni Vodnikov Vršac, Vršac nad Zadnjico, v
Podgornikovem spletnem vodniku Primorske stene pa samo Vršac.«
Planinci in ostali obiskovalci so tako občudovali vzpone na Triglavske stene v različnih
smereh, izvedeli, kdo vse jo je splezal in kdaj, kako se imenujejo smeri ...
Brat Tine pa ostaja njegov vzornik.
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POHOD NA DONAČKO GORO IN BOČ – 29. marec

Renata LESKOVŠEK

PD Hrastnik je v nedeljo, 29. marca 2015 organiziralo pohod na Boč (978 m) in Donačko goro
(884 m). Zbrali smo se na tržnici. Bilo nas je 12 pohodnikov.
Odpravimo se proti Donački gori. Goro pravzaprav sestavljajo trije hribi: greben Ženčaj
(616m), bolj kopast Resnik (735 m) in 884 m visoki najvišji vrh. Zaradi treh vrhov, ki so vidni z
južne strani, jo v šali radi imenujejo tudi »Štajerski Triglav«.
Za izhodiščno točko smo izbrali Rudijev dom (590 m) - planinski dom pod Donačko goro.
Lahka gozdna pot , ki se vzpenja proti vrhu nas vodi skozi bukov pragozd, ki se razprostira na
27 ha in je od leta 1965 zavarovan kot naravni rezervat. Zaradi stičišča alpskega in
panonskega sveta je značilna nenavadna pestrost rastlinstva ter rastišča redkih rastlin
(hoppejev klinček in na svetu edinstveni juvanov netresk). Pot skozi gozd nas pripelje do
spominske plošče, ki je postavljena v spomin dr. Ernestu Froelichu, ki je leta 1853 nadelal pot
na Donačko goro. To je bila prva označena planinska pot v Sloveniji.

Vzpnemo se do vrha mogočne piramide - 10 m velik iz kamna zidan križ. Na vrhu v kapelici je
tudi vpisna skrinjica in žig. Razgled ob lepem vremenu je enkraten: Haloze in Dravsko polje,
Slovenske gorice… Po krajšem postanku se odpravimo preko grebena na vzhodni vrh (883
m) pazljivo, zaradi odpadnega listja zelo drsi.
Po krajšem postanku pot nadaljujemo pod in po grebenu . Pot zavije v strnjen gozd. Tu se
strmo spušča, kjer je krajši z jeklenico zavarovan prehod čez skale. Spustimo se za 10 do 15
m. V pomoč so nam jeklenice. Nadaljujemo do Rudijevega doma. Tu se okrepčamo in premik
po cesti z avtomobilom do planinskega doma na Boču. Kajti peš hoje je 5 ur, kar se nam
časovno ne izide.
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Pot začnemo na parkirišču pri Planinskem domu na Boču (698 m) . Podali smo se po učni poti
zaščitenih in redkih drevesnih vrst. Pot postane strma. Stopimo na vojaško območje in mimo
ograje vojašnice nadaljujemo do 20 m visokega razglednega stolpa na Boču. Veter nas kmalu
prežene z vrha. Sestopimo po grebenski poti in kmalu pridemo do Planinskega doma na
Boču. V bližini planinskega doma je rastišče zelo redke velikonočnice (Pulsatille grandis).
Velika velikonočnica spada med najbolj ogrožene rastlinske vrste pri nas. Je zaščitena in
njeno rastišče je ograjeno. Zagotovili so ji fizično varovanje v fazi cvetenja in po njem.
Obiskovalcev je veliko. Po ogledu se napotimo proti domu.
Preživeli smo lep, sončen dan na svežem zraku in zanimiv krožni izlet.
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POTEPANJE PO FUŽINSKIH PLANINAH – 22. in 23. avgust

Irena ZDOVC

V soboto, ob četrti uri zjutraj se nas je zbralo devet navdušenih pohodnikov, ki smo si kljub
neprespani noči zaželeli višje v naše gore. Tokrat po brezpotju Fužinskih planin in še malo
naokrog. Z dvema osebnima avtomobiloma smo se odpeljali do Stare Fužine in po plačilu
takse za cesto, naprej do zadnjega parkirišča tik pod pl. Blato. Večkrat smo imeli pripombe
čez to plačilo takse, sedaj pa smo veseli ugotovili, da je bil denar pametno porabljen, saj je
cesta asfaltirana povsem do parkirišča.
Kar hladno je bilo, ko smo okrog sedme ure pričeli s pohodom in se podali na pot proti pl.
pri Jezeru. Dobro nam je šlo od nog, tako, da smo bili v slabi uri že pri koči, kjer smo malo
posedeli in si ogledovali prekrasno pokrajino. Kristalno čisto nebo, v ozadju pa visoki vrhovi,
po katerih so se že sprehajali prvi jutranji sončni žarki. S težkimi nahrbtniki na ramah smo šli
veselo naprej proti Dednemu polju. Ne moreš, da bi šel kar tako mimo vseh teh lepot, v teh
odmaknjenih predelih pod visokimi vrhovi. V obnovljenih, lesenih, pastirskih stajah so se
ljudje že prebujali, uživali ob pitju prve jutranje kavice in v prekrasnem ambientu. Joj, koliko
energije, razigranosti in poskočnosti je v teličku, ki nam skupaj z mamo kravico prekrižata
našo pot.

Počasi se pot dviguje in prihajamo v dolino za Kopico. Besedica čudovito je premalo, da bi
opisala občutke, ki ti privrejo na dan ob pogledu na to lepoto hribov, ki so okrog in okrog
nas. Visoke, kamnite gmote, vmes kar dovolj zelenja, podrasti, še nižje ruševje, pa prelepi
macesni, ki se bodo kmalu obarvali v prečudovite, jesenske barve. Zavijemo desno na
stezico, ki se vije proti prvemu Voglu. Ob vsej poti nas pozdravljajo planike in še nekaj cvetja,
ki je preživelo vse te vroče, poletne dni. Ker spada naša pot k brezpotju moramo biti pazljivi,
da sledimo stezicam in da najdemo kakšnega možica, ki bi nas pravilno usmeril naprej.

NAŠA POTA / marec 2016

Kar malo smo se zadihali pri vzponu do vrha prvega Vogla in vmes že škilili naprej in
ugotavljali kje je srednji in kje naj bi bil zadnji Vogel. Vojko in Cilko sta bila super
»stezosledca« , saj smo z lahkoto pot nadaljevali in uživali v pravljici, ki se je kazala pred
našimi očmi. Noro, ko zagledaš kozoroge, ki z lahkoto skakljajo s skale na skalo, kar tako
vsepovprek. Le kakšen manjši pogled so nam namenili in že so odskakljali po svoje naprej.
V dobri uri nam je uspelo prehoditi vse tri Vogle in bili smo kar malo ponosni nase, da nam
je šlo tako lepo in brez problemov. Spustili smo se do prelaza Vratca. To je stičišče kar nekaj
poti in ker je zdaj višek planinske sezone so te poti kar dosti obljudene. Pohodniki so
vsepovsod, tiste najbolj pridne, pa že vidimo tudi po bližnjih vrhovih. Kakšno razkošje je
takole opazovati vse te mogočne gore tik pred seboj, pa še v tako lepem vremenu in s tako
dobro druščino. Pod seboj zagledamo Zasavsko kočo na Prehodavcih in se ne moremo
načuditi lepotam tam naokrog. Lepo Špičje, Zelnarice, Razor, že osvojena Goličica in Zadnjiški
ozebnik in še mnogo drugih, ki jih imamo pred očmi. Pozornost nam je pritegnila cela
družina kozorogov, ki so se nemoteče pasli tik nad nami. Kako dominantne in lepe so te
živali. Živijo v trdem, nič kaj prijaznem svetu, a ostajajo kralji na svojem terenu in prav je
tako. Počasi, a previdno stopamo po stezi proti Hribaricam. Rumeni in beli maki še vedno
kukajo iz kamenja in nam lepšajo pot. Malo naprej, malo naokrog, zdaj po ravnem, pa celo
malo poplezamo in spet spust, pa naravnost in naprej in tako še večkrat ponovimo vajo. Na
sedlu pa se že ni dalo več naprej, saj je bil tempo kar hud in oglasili so se naši lačni želodčki.
Poiskali smo si malo zavetje, saj je vsake toliko časa pripihal hudo hladen veter, ki nas je
opomnil, da pa v gorah ni šale in da je potrebno imeti vedno s seboj kapo, rokavice in kakšno
toplo oblačilo. Višine so pač spoštovanja vredne in vremenske razmere so bistveno drugačne
od onih po dolinah. Lepo presenečeni smo bili nad vročo kavico, ki sta nam jo skuhala Vojko
in Cilko. Taka topla, dišeča, na tej višini je še posebej okusna in le malokateremu je dan tak
privilegij. Kuhinja na prostem , ob pitju kavice pa direkten pogled na dogajanje na vrhu
Triglava, kjer vidimo, da ne manjka obiskovalcev. Hudo dobro, lepo in posebno doživetje.

Iz sedla se spustimo po melišču, ki nas počasi pripelje do vznožja, potem pa še malo in že
smo pri koči na Doliču. S soncem obsijana kočica, v vsem svojem sijaju pozira in nas vabi.
Pred njo je že veliko pohodnikov, ki so se že vrnili iz Triglava, Kanjavca in kdo bi vedel od kje
vse so že prišli. Posedimo in skupaj z njimi opazujemo in se čudimo. Jaz sem bila tam pred
davnimi tridesetimi leti in se kar ne morem načuditi vsem spremembam, ki so nastale v tem
času. Narava je v nenehnem premikanju in seveda se v toliko letih to tudi pozna na samem
terenu. Kar ostali bi tam, a žal ni dovolj prenočišč tudi za nas, pa smo morali naprej, preko
Velske doline do Vodnikove koče, kjer smo imeli rezervirano spanje. Pot se je pričela
spuščati, za nami so ostajale s sončkom obsijane Hribarice. Na vsej poti smo poslušali veselo
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žvižganje svizcev, ki so postali glasnejši in kdo bi vedel na kaj so se pripravljali. En velik užitek
in veliko veselje je na takih poteh, ko si v neposrednem stiku z neokrnjeno naravo. Prepustiš
se občutkom in opazuješ in se čudiš, kako mogočna in lepa je okolica. V daljavi že opazimo
današnji cilj, le še nekaj levih in desnih ovinkov, pa malo v hrib in malo pod podrtimi drevesi,
pa še malo naravnost in že smo prišli do doma.
Ravno ta dan so praznovali 120. obletnico doma in menda je bil rekorden obisk. Prijazna
oskrbnica nam je dodelila na novo postavljeno depandanso. Juhu, lesena, mala hiška, ravno
za našo veselo družbo. V domu je bila kar pestra druščina pohodnikov. Od vsepovsod bi
lahko rekla, saj se je slišalo kar več jezikov, ljudje pa veseli in prijazni. Malo smo se podprli s
hrano, tako, da smo nazaj pridobili izgubljene kalorije, se še malo pogovorili in si pred
spanjem še zadnjič spočili oči s pogledi na prekrasno okolico doma, ki je počasi tonila v temo.
Le male lučke so se svetile iz doma na Planiki, v ozadju pa ostenje našega mogočnega očaka,
ki pokroviteljsko stoji tam in nas čuva.
Vsi naspani in veseli smo se zbudili v hladno nedeljsko jutro. Ja, slana je bila in nizke
temperature, tako, da so bile rokavice še kako dobrodošle. Prečudovito je Velo polje. Nizka,
šopasta trava, vmes potočki, ki se v rokavih vijejo po polju in jutranje meglice, ki se počasi
dvigujejo. Pred nami potka, ki nas vabi naj se ji pridružimo na poti do Jezerskega prevala.
Vsake toliko časa se zaustavimo in se oziramo nazaj po prečudovitih vrhovih, odetih v
jutranje sonce. Iščemo Vodnikov dom, ki je še povsem v senci, nad nami pa kristalno jasno
nebo. …Bi si lahko želeli še več? Uživamo dobesedno na vsakem koraku in si jemljemo čas,
da nam je lepo. Pred nami je še ena planina, planina pod Mišelj vrhom. Najprej onemimo od
lepot. Začara nas in začeli smo sanjati kar naglas. Duško je bil tako prevzet, da je bil takoj
zato, da skupaj investiramo in oživimo to prelepo planino. Fantje bodo skup stopili, obnovili
in na novo zgradili nekaj lesenih hišk, ženske bomo pa bdele nad opremo, hrano in
»gartelcom« pred hiškami. Seveda bo to živa planina z vsem kar zraven paše, pa vodniške
šole in pohodi bi se organizirali, nikakor pa nebi pozabili na družabne večere ob kurjenju
ognja, pečenju krompirja, petju in pripovedovanju šal. Ja, tako bi bilo, če BI vsaj eden izmed
nas zadel na loteriji, tako pa bomo lahko samo sanjali še naprej… Ampak sanjati je dovoljeno,
v skupini podobno mislečih še lepše in tega si ne bomo dovolili vzeti.

Ni trajalo dolgo, da smo se povzpeli do Jezerskega prevala, saj je bila pot lepo speljana in
zanjo ni bilo potrebno velikega napora. Odprli so se povsem drugi pogledi na bližnje in daljne
gore. Namenili smo se povzpeti še na Jezerski stog, zato smo nahrbtnike odložili in se z
lahkoto pričeli vzpenjati po strmem, travnatem pobočju, polnem planik in drugega, že rahlo
suhega cvetja. V začetku mi je šlo povsem odlično, kar naenkrat pa vrtoglavica in majava
kolena… Bilo bi prelepo, da bi mi šlo kar oba dni tako z lahkoto in s premislekom sem se
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odločila o smiselnosti nadaljevanja poti. Ostali so z lahkoto osvojili vrh, jaz pa sem se počasi
vračala nazaj proti sedlu. Žal, ampak saj veste kaj pravijo. Gora bo stala tam tudi ko nas več
ne bo in verjamem, da bom imela še kdaj možnost povzpeti se tudi na sam vrh. S kančkom
žalosti sem pričakala prijatelje, ki so bili navdušeni nad razgledi s samega vrha.
Počasi smo se spuščali proti pl. Jezerca, kjer sta naša fanta spet presenetila in nam skuhala
odlično kavico. Menda je bila na meniju tudi juha, a je zatajil gorilnik, tako, da nas ta široka
ponudba pač čaka kdaj v prihodnje. Takega ugodja ob pitju kavice pa res že dolgo ne. Vsi smo
bili več kot zadovoljni s ponudbo, čeprav okrnjeno, a iz srca in od srca dano.

Mimo prelepe pl. Krstenica smo se po lovski poti počasi spuščali proti pl. Blato. Še zadnjič
nam bežijo naši pogledi nazaj po prehojeni poti, nazaj po čudovitih gorah, nazaj tja, kamor
vemo, da se bomo še večkrat z velikim veseljem vračali. Vračali vedno znova in znova, vse
dokler nas bodo nosile naše noge. Vse dokler bomo v sebi nosili lepoto in srčnost, jo delili z
našimi prijatelji in se veselili v vsakem dnevu posebej.
Prijetno razpoloženi smo naš pohodniški potep zaključili s sladoledom v Litiji, potem pa
veselo vsak na svoj dom.
Koliko nam štejejo tako lepo preživeti dnevi v potepanju po naših prelepih gorah vemo mi, a
verjamem, da je med vami še veliko podobno mislečih. Nismo zahtevni, rabimo le lepo
vreme, dobro druščino in naše gore. Tam se lahko veselimo kot mali otroci, tam nam
zapojeta duša in srce in tam so nam dovoljene tudi sanje… Sanje o tem kako bi bilo, ČE bi
bilo?
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POTEPANJE PO JUŽNEM VELEBITU – 18. do 21. junij

Irena ZDOVC

Vsi mi, ki radi zahajamo v gore in se tja vedno znova vračamo, vemo da ni besed, ki bi
ubesedile naše občutke, ko prispemo na cilj. Vedno znova in znova, dokler nam bo služilo
zdravje, bomo na poteh, ki vodijo višje, še višje, najvišje.
Preteklo leto smo člani PD Hrastnik bili zelo navdušeni nad našim raziskovanjem Severnega
Velebita in ni bilo potrebno veliko, da je padla odločitev, da v letošnjem letu pot nadaljujemo
še naprej po Južnem Velebitu.
Šestnajst navdušenih pohodnikov se nas je v četrtek v zgodnjih jutranjih urah odpeljalo s
kombijem in dvema osebnima avtomobiloma novim dogodivščinam naproti. Kratki postanki
za kavico pa urno naprej po avtocesti preko Like, skozi predor Mala Kapela in Sv. Rok do
Skradina. Vreme je bilo lepo in sončno, vseskozi pa je pihal vetrič, ki je omilil tople sončne
žarke. Ker večina pohodnikov še ni bilo v Nacionalnem parku Krka, smo se odločili, da si ga
skupaj ogledamo. Razveselili smo se novice, da kot člani planinskega društva plačamo dokaj
zmanjšano ceno vstopnine. Prevoz z ladjico, potem pa čisto uživanje v prelepi naravi.

Ob največjem slapu Skradinski buk je bila huda gneča. Kar veliko ljudi se ni moglo ubraniti in
so se veselo namakali v ne preveč topli, kristalno čisti vodi in uživali na polno, kot radi
rečemo. Navdušeni nad videnim in posledično »šklocanje« naših fotoaparatov, ki naj bi
zabeležili vse te lepe poglede, slike in še kakšen zvočni zapis našega navdušenja. Lepo
speljane poti mimo različno velikih slapov in žuborečih voda, v njih pa jate rib. Nismo se
mogli načuditi vsem odtenkom barv vode. Vse od zelene, modre, smaragdne pa do turkizne.
Okrog pa ogromno zelenja po katerem so preletavale najrazličnejše žuželke. Na poti smo si
ogledali manjši etnološki prikaz kako se je včasih živelo po teh krajih in ostanke elektrarne.
Kmalu smo opazili kako noro leti čas in počasi se je bilo potrebno vrniti, tokrat z drugo ladjico
nazaj v pristanišče, od tam pa smo pot nadaljevali do Šibenika. Tam nas je prijazno sprejela
naša gostiteljica ga. Branka Bego, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Šubičevac, kjer
smo prenočili prvo noč. Seznanila nas je z njihovim delom, nas pospremila in na kratko
razkazala Šibenik in njegovo novo urejeno plažo, kjer se kar nekaj naših pohodnikov ni
moglo upreti in so veselo poskakali v toplo morje. Pogostitev v njenem domu sredi starega
mestnega jedra, potem pa večerja v domu in krajše druženje. Pričakali smo še člana Hrvaške
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gorske reševalne službe g. Mateja, ki nam je dal nekaj napotkov za naše potepanje po
Velebitu.

Naslednji dan nas je že čakal prvi vzpon, zato smo se kar kmalu odpravili spat in spakirali
stvari. Kar malo problemov smo imeli z logistiko, saj smo v naših torbah in nahrbtnikih imeli
najrazličnejše kose oblačil in je bil kar malo problem si izmed njih izbrati optimalne kose, ki
nam bodo na poti prišli najbolj prav in nam ne bodo preveč povečali teže naših nahrbtnikov,
ki v vročini postanejo zelo nadležno breme, breme ki bi ga najrajši kje odložili in pustil kar
tam.
Po zajtrku in prvi kavici smo zapustili Šibenik in se odpeljali v Starigrad, kjer smo si nabavili še
manjkajočo pijačo, saj je bil pred nami topel sončen dan in vzpon na Bojinac. Občudovala
sem naše šoferje, ki so suvereno vozili preko vseh ovir in nas varno pripeljali na najvišjo
Velebitsko planoto Veliko Rujno. Cesta sama je bila milo rečeno huda. Krasna planota, vsega
le nekaj nenaseljenih hišk, imajo pa tudi malo cerkvico.
Po krajšem postanku in pripravi za pohod smo se že srečali s prvim skalnim grebenom z
jeklenicami. Sonce nas je že toplo grelo, mi pa smo bili navdušeni nad prekrasnimi pogledi
vse naokrog . Če se voziš po obalni magistrali in zreš na Velebitsko gorovje si niti slučajno ne
moreš misliti in predstavljati kaj vse se skriva v njegovem nederju. Zelo zanimiva sestava in
oblika neštetih Kukov, vmes pa planote in za njimi zopet novi sklopi gorovja. Najbolj pa so
nas očarali prekrasni pogledi proti morju. Vroči sončni žarki nas niso zaustavili in mi smo
veselo nadaljevali pot proti vrhu Bojinaca /1100 m nv/. Kar nekaj jeklenic in po ozkem
grabnu naprej proti vrhu. Noro lepi pogledi vse naokrog, zato smo si vzeli kar nekaj časa za
uživanje in počitek, potem pa vrnitev nazaj na izhodišče.
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Zelo adrenalinska vožnja nazaj do Starigrada, kjer so se posamezniki shladili v razburkanem
morju, potem pa še krajša vožnja do kanjona Velika Paklenica. Po plačilu vstopnine v
Nacionalni park in parkiranju avtomobilov, smo se pripravili za novi pohod, tokrat proti domu
v Paklenici. Prestrašiti nas je hotelo nekaj dežnih kapljic, a mi se nismo dali in smo se temu
primerno opremili. Lepo urejena pot, na njej dovolj oznak, ki so nas vodile naprej, a malo se
nam je pa že poznalo, da je za nami že nekaj urno potepanje po hribovju. Ob poti smo si
lahko nalili čiste izvirske vode, se malo osvežili in se jezili, saj je vsak izmed nas imel v
nahrbtniku tudi nekaj litrov kupljene vode. A bolje je bilo tako, kot pa, da bi v vročem dnevu
ostali brez nje.
Z vsakim korakom smo bili bolj utrujeni in v večjem pričakovanju, da se pot zaključi in res
smo se razveselili, ko smo končno pred seboj zagledali dom v Paklenici, kjer smo potem tudi
prenočili.
Spali smo na skupnih ležiščih, ki niso bila najboljša, a spočili smo se pa le, saj so nas čakale
nove dogodivščine, novi vzponi in odkrivanje novih, še ne videnih predelov.
Po jutranji kavici in krajšem pogovoru z oskrbnikom, ki nam je dal nekaj napotkov za našo
nadaljnjo pot, smo se podali v hrib, od koder so že prihajali prvi tekmovalci gorskega teka, ki
je bil ta dan organiziran na tem področju. Kar malo naporno se je bilo srečevati na ozkih
poteh s tekmovalci, zato smo se ob prvi priliki odcepili iz nje in si na Vidakovcu iz ptičje
perspektive ogledali dom, kjer smo prenočili in uživali v pogledih na širšo okolico.
Prečkali smo kar nekaj prelazov in bili navdušeni, če je bila pot speljana po gozdu, tako da
smo se lahko umaknili žgočim sončnim žarkom, ki nam niso nič prizanašali. Dan je bil vroč in
naporen, sama pot niti ne, le jezni smo bili na oznake na poti, ki so nas zavajale o dolžini naše
poti. Kar nekajkrat smo v živo izkusili nepravilnost le-teh in se jezili nad takim početjem.
Čudovita pokrajina, kjer smo si lahko nabrali gozdnih jagod, se čudili krasnim razgledom po
hribovju tam okrog, še posebej pa lepim razgledom proti morju. Vročina je postajala vse
hujša in zaloge naše vode so hitro kopnele in še kako smo pogrešali vso obilje prejšnjega dne.
Preko Njiv smo počasi napredovali proti Vidakovem kuku in naprej proti Manita Peči. Kar
nekaj jeklenic je bilo na poti in potrebna je bila velika previdnost, saj je naša utrujenost
naraščala in tudi želja, da se pot končno zaključi. V senčki pred vhodom v jamo Manita Peč
smo se malo odpočili, si kupili prepotrebno pijačo in se potem počasi spustili v kanjon V.
Paklenica.

Čudili smo se pogumnim plezalcem, ki se urijo in preizkušajo po navpičnih stenah, ki se
dvigujejo v višino na obeh straneh, po vsej dolžini kanjona. Sam kanjon je vzorno označen in
urejen in prijetno hladen. Vsem, ki kdaj dopustujejo v bližnjih krajih močno priporočam ogled
le-tega, saj se je res vredno sprehoditi po njem in si kanjon pobliže pogledati.
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Po krajšem postanku v Zadru, kjer smo si nabavili vse potrebno za večerjo, smo se z veseljem
utaborili v manjšem kampu v Sukošanih, kjer smo bili že drugo leto gostje pri Kašetovih,
dveh naših pohodnikih, ki že več let kampirata v tem kampu. Skupaj smo poprijeli za delo in
si zorganizirali prav prijetno druženje, ki se je nadaljevalo še s skupnim nočnim sprehodom
vse do marine. Dobra volja in veselje, saj je bilo vse hudo že za nami, se je kazala na naših
obrazih, tako, da se je slovenska pesem razlegala iz pomola daleč tja na odprto morje.
Izkupiček od spanja je bil bolj slab, saj je bilo prisotnega veliko glasnega smrčanja pa še nočni
krvosesi - komarji so bili na obisku, ti so nam noč še posebej popestrili. A kljub vsemu smo se
dobre volje razveselili okusnega zajtrka, ki ga nam je pripravil Cilko. Jajčno omleto iz kar
štiridesetih jajčk z različnimi zelenjavnimi in mesnimi prilogami, pa še obvezno jutranjo
kavico nam je skuhal. S polnimi želodčki smo se v okrnjenem številu podali na sprehod ob
obali, kjer sta nas spremljala smeh in dobra volja. Nekateri pa so našo odsotnost izkoristili in
se vsaj malo naspali.
Pojedli smo še skupno kosilo (burek in jogurt), pospravili stvari na svoje mesto in se počasi
odpeljali proti domu.
Končni obračun in zaključek naše poti smo tradicionalno zaključili v gostilni v Radečah, kjer
nas je prijetno presenetila naša Lojzka, ki je prišla po svojega Vilija. Kar navalili smo na njeno
potico in kolač, ki so nas vabili iz mize, saj takim dobrotam se pa res ne moreš upreti kar
tako.
Končni poračun je bil ugoden za vse nas in v naših glavah so se že snule ideje o nadaljevanju
naših poti po Velebitu, ki je drugačen od naših lepih gora pa tudi zelo lep in poseben.
V svoje domove smo se vrnili zdravi in srečni ter polni novih vtisov in novih izkušenj.
Zakaj bi se umiril,
zakaj nebi še divjal
naokoli,
zakaj nebi še izzive iskal,
zakaj bi zavrl svoj korak,
zakaj bi možganske vijuge
že ravnal,
zakaj nebi iskal nove si
poti,
zakaj nebi raziskoval
kot otrok ali mož,
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HRASTNIŠKI PLANINCI V DRAŽGOŠAH – 10. januar

Zvonka ZUPANČIČ

V noči iz 10.01. na 11.01.2015 se je skupina desetih hrastniških planincev skupaj s PD Laško
podala na 36 kilometrov dolgo pot iz Pasje Ravni v Dražgoše. Planinsko društvo Škofja loka je
organiziralo že 36-i nočni pohod Po poti Cankarjevega bataljona, v spomin na borce
Cankarjevega bataljona, ki so v zadnjih decemberskih dneh leta 1941, v mrzli zimi in v
visokem snegu prehodili prav to pot, ter na pomembno Dražgoško bitko v januarju 1942, kot
tudi na padle borce in domačine Dražgoš.

Pot je potekala od Pasje Ravni, preko Zminca, Breznice, Sv. Tomaža, Praprotnega, Ševelj,
Zabrekve vse do Dražgoš. Na pot se je podalo približno 560 pohodnikov. Vreme ni bilo prav
nič zimsko. Na poti je bilo le nekaj malega snega, ki je skupaj z zemljo na poti ustvaril blato,
tako da je bila hoja po teh poteh zelo zahtevna, saj je pod nogami precej drselo. Pot je
potekala deloma po ravnem terenu, bila pa sta tudi dva večja vzpona in sestopa. Na poti
smo imeli štiri točke za počitek in za čaj. Tempo hoje pa je bil zelo hiter. Iz Pasje ravni smo
startali ob 24 uri ponoči. Po desetih urah hoje smo proti jutru prispeli v Dražgoše. Tu so se že
začeli zbirati, poleg pohodnikov, še drugi obiskovalci, ki so prišli na proslavo. Vzdušje je bilo
kar praznično. Čutilo pa se je, da gre pri vsej zadevi bolj za športno manifestacijo, kot za
zgodovinsko obeležitev dogodka.
Po topli malici smo svojo pot nadaljevali še naprej proti Železnikom, kjer smo imeli parkiran
avtobus, ki zaradi dogovorjenega prometnega režima, ni smel v Dražgoše. Po skupaj enajstih
urah hoje smo se precej utrujeni posedli v avtobus in se vsak s svojimi mislimi na prehojeno
pot, podali domov.
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PREDAVANJE ČLANOV VOJNE ZA SLOVENIJO – KUM TRIGLAV = 5x

Fanči MOLJK

V Knjižnici Antona Sovreta so se zbrali v četrtek, 26. februarja, mnogi ljubitelji gora, saj se je
obetalo zanimivo predavanje: opis petih pohodov s Kuma do Triglava, ki ga že od lete 2010 v
mesecu juliju organizirajo zasavski veterani, člani Območnega združenja veteranov vojne za
Slovenijo. Poimenovali so ga po Lojzu Juratovcu, pobudniku, a je kmalu po prvem pohodu
preminil. Pred tem je bil gonilna sila veteranskih pohodov.
»Trase pohoda vsako leto malo spremenimo,» so povedali, »navadno nas gre okoli petnajst,
predvsem moških.« Pot prehodijo od začetka do konca brez prekinitev, tako da proti večeru padejo v
posteljo, namažejo razbolele noge, pokrpajo žulje in naslednji dan spočiti nadaljujejo pot naprej. Za
logistiko - hrane, obleke - majčke, hlačke, nogavice - je do lanskega, petega pohoda, skrbel njihov
predsednik OZVV Zasavja Marjan Dolinšek, ki je zdaj poslanec. Vsako noč jih gostijo različni znanci,
prijatelji v vojaških objektih, v planinskih domovih kot tudi posamezniki. Omenili so na primer
prijazno gospo iz Radomelj, ki jim odstopi svojo hišo. Če je vroče, se celo okopajo v njenem domačem
bazenu. Vsak nov dan jim prinaša veliko veselja, smeha; vročina ali dež jih ne ustavita. Ob stotem
kilometru izvedejo prav poseben obred: dvignejo roke in v krogu naredijo rožo.
Na poti nadvse uživajo ob lepotah Slovenije in ob srečanju z ljudmi, kar so številni obiskovalci
knjižnice ob slikovitih posnetkih tudi podoživeli. Razstavili so majčke, ki so vsako leto druge barve
(črna, zelena, rdeča, rumena, modra), na pohodu pa imajo tudi slovensko zastavo, ki jo nosijo
izmenjaje, kot tudi pohodno zastavo.
Kot predavatelji pa so se zvrstili takole: Mirko Drnovšek – uvodne besede ter prikaz prvega pohoda
2010, Vid Jerič - drugi pohod 2011, Mojmir Maček - tretji pohod 2012, Silvo Prosenc - četrti pohod
2013, Vojko Zupančič - peti pohod 2014.
Dodajmo, da je prvi pohod leta 2010 podrobno opisal Mojmir Maček, ki ga lahko preberemo s klikom
na link: www.zvvs.si/datoteke/Pohod%20Kum%20Triglav%20OZVVS%20Zasavje_1.pdf
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BASTIČ PETER (1920 – 2015)

IN MEMORIAM BASTIČ PETER
Lani, ko je pomlad že prijazno trkala na vrata, smo se v Hrastniku poslovili od enega naših
najstarejših članov. Peter je bil pravzaprav zaščitni znak, ikona našega društva. Že pred drugo
svetovno vojno se je vključil med takrat napredne sokole in bil aktiven na Dolu. Kakor hitro je
mogel, se je vključil v NOB, v Kamniško – Zasavski odred. Po opravljenem podoficirskem
tečaju je postal štabni intendant 4.operativne cone in to nalogo je opravljal vse do konca
leta 1944, ko je bil ujet. Po hudih zaslišanjih v Kamniku je bil premeščen v zapore v Begunjah,
v celico št.10, kjer so bili na smrt obsojeni. Petega maja so ga partizani osvobodili in Peter se
je naprej boril na Koroškem, po 15.maju pa je ostal v JLA do leta 1947, ko se je demobiliziral
in se vrnil v Hrastnik.
Tu se je začelo njegovo delo v planinstvu, kjer je takoj poprijel z vsemi močmi, saj je bil tega
že navajen. Že v začetku leta 1948 so hrastniški planinci začeli s pripravami na ustanovitev
svojega društva, ki se je ustanovilo 4.aprila istega leta. Med ustanovnimi člani je bil tudi
Peter. Treba je bilo zgraditi planinsko kočo na Kalu, hišnem hribu PD Hrastnik. Tu je bil Peter
gonilna sila in pomagal je povsod , kjer je lahko. V društvu je opravljal skoraj vse funkcije in
vsako od njih zelo vestno. Že v začetku leta 1954 je prevzel delo računovodje društva in to
delo opravljal več kot 15 let. Nazadnje je bil predsednik nadzornega odbora društva. Tudi to
nalogo je vzel tako resno, da je prisostvoval skoraj vsem sejam upravnega odbora, dokler
mu je to dopuščalo zdravje. Tudi Planinski zvezi Slovenije njegova dejavnost ni ostala
neopažena. Za svoje delo je prejel skoraj vsa planinska priznanja, od častnih znakov do
najvišjega, svečane listine PZS za posebne zasluge v planinstvu.
Peter je bil velik prijatelj narave in gora. Dokler je lahko, se je vzpenjal v naše gore, še
posebej priljubljeno mu je bilo naše Posavsko hribovje. Tu je bil najsrečnejši, tu je bil doma!
Peter, za vse kar si storil v planinstvu, za razvoj in delo Planinskega društva Hrastnik in za vse
tisto, kar si naučil nas, tvoje naslednike ….. HVALA TI!
Za PD Hrastnik
Pergar Marjan
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Planinsko društvo Hrastnik
Log 3
1430 Hrastnik

Zadeva: VSEBINSKI IN FINANČNI PROGRAM

za leto 2016

V letu 2016 načrtujemo prihodke v proračun v višini cca. 8.926 Eur.
PRIHODKI v Eur
Članarina
Prihodki iz občinskega proračuna (sofinanciranje športnih programov)
Prihodki donacij športne zveze
Prihodki najemnine za dom na Kalu
Prihodki od donacij iz odmerjene dohodnine davčnih zavezancev
Prostovoljni prispevki članov
PRIHODKI
skupaj Eur

2500,00
1326,00
100,00
4750,00
250,00
0,00
8926,00

Odhodke bomo prilagajali prihodkom.

Vsebinski program dela društva v letu 2016 naj bi zajemal naslednje aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izletniška dejavnost po priloženem programu izletov,
redni pregledi, vzdrževanje in obnove planinskih poti,
redno vzdrževanje planinskega doma na Kalu in okolice,
zamenjava kuhinjske nape in el. štedilnika v kuhinji doma na Kalu,
zamenjava dveh dotrajanih lesenih oken,
montaža snegolovov na strehi doma,
zamenjava žleba na strehi doma,
popravilo igrišča za balinanje,
izobraževanje strokovnega kadra društva (markacisti, vodniki),
dokončati in aktivirati spletno stran društva,
v društveni pisarni urediti internetno povezavo,
priprava pravilnika o podpornih članih,
nadaljevati zgledno sodelovanje z ostalimi društvi v občini, MDO, PZS,

Vsekakor bodo dobrodošle pobude in predlogi vseh članov društva kar se tiče akcij, nalog in
dejavnosti društva, upamo pa tudi v nadaljne uspešno sodelovanje z občino.
Predsednik PD Hrastnik:
Vojko ZUPANČIČ
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PD HRASTNIK - PROGRAM IZLETOV IN AKCIJ v letu 2016
JANUAR:

sob.
sob.

02.01
23.01

Novoletni pohod na Kum
Strelovec

FEBRUAR:

ned.
sob.

14.02
13.02

Pohod na Zasavsko Sveto goro
Blejska koča – Debela peč

MAREC:

sob.
sob.
sob.

05.03
19.03
26.03

Lepenatka
Jožetov pohod ob reki Lahinji
Občni zbor PD Hrastnik na Kalu
Ogled rudnika premoga RTH

APRIL:

sob.
sob.
sob.
ned.

09.04
09.04
16.04
24.04

9. Ojsterškov pohod
Čistilna akcija na Kalu
Sljeme - Hrvaška
9. Šarhov pohod

MAJ:

ned.
sob.
sob.
sob.

01.05
07.05
14.05
28.05

Prvomajsko srečanje na Kalu
Sv. Višarje – Kamniti lovec
Gremo v hribe - Mrzlica
Gremo v hribe - Kopitnik
Srečanje starejših planincev
Društveni izlet

JUNIJ:

sob.
sob.
sre.÷ ned.

04.06
18.06
22÷26.06

Draški vrhovi
Dan slovenskih planinskih doživetij – Golte
Nacionalni park Sutjeska

JULIJ:

sob.
pet.÷ ned.

09.07
22÷24.07

Martuljški slapovi – za Akom
Kamniške Alpe

AVGUST:

sob.
ned.÷ tor
ned.

06.08
21÷23.08
28.08

Popoldne ob citrah na Kopitniku
Jalovec - Prisojnik
Kumska nedelja

SEPTEMBER:

sob.
sob.
sob.
sob.÷ ned.

03.09
10.09
17.09
24÷25.09

Češka koča - Ledine
Srečanje Zasavskih planincev na Čemšeniški planini
Srečanje Zasavcev, Savinjčanov in Laščanov na Mrzlici
Košuta

OKTOBER:

sob.
pet.÷ sob.
sob.

01.10
07÷08.10
15.10

Sovretov pohod v Šavno peč
Komna - Kal
Kostanjev piknik na Kalu

NOVEMBER:

sob.
sob.
ned.

05.11
12.11
27.11

Polhograjska Grmada
Levstikov pohod od Litije do Čateža
Pohod na Čemšeniško planino

DECEMBER:

sob.
sob.÷ ned.

03.12
17÷18.12

Večerno druženje na Mrzlici
Zaključni izlet v letu 2016 - po dogovoru

Pridržujemo si pravico do spremembe programa – prestavitve, dopolnitve ali odpovedi posameznega izleta
zaradi vremenskih ali drugih okoliščin.
Na posamezne izlete se podajamo vremenskim razmeram in zahtevnosti izleta ustrezno opremljeni, ter
kondicijsko pripravljeni.
Želimo vam veliko lepih trenutkov na naših izletih.
UO PD Hrastnik
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OSNOVNA ŠOLA
NARODNEGA HEROJA RAJKA
HRASTNIK

PROGRAM DELA »MLADI PLANINCI« ZA ŠOL. LETO 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nočni pohod na Kopitnik – Gore
Srečanje mladih planincev
Zasavska Sveta gora
Sovretova pot
Kal – kostanjev piknik
Lisca
Čemšeniška planina

Za uresničitev našega plana bomo potrebovali pomoč PD pri sofinanciranju avtobusnih
prevozov tako kot vsa leta doslej, za kar se PD Hrastnik lepo zahvaljujemo.

Mentorji mladih planincev:
1. – 3. razreda Dragica Pasičnjek
4. – 6. razreda Mili Gornik
7. – 9. razreda Janko Slapničar
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TRANSFERZALCI IN POHODNIKI PD HRASTNIK V LETU 2015
ZASAVSKA PLANINSKA POT
1.
2.
3.
4.
5.

VUČETIČ Ivan
VUČETIČ Marija
PERGAR Olga
PERGAR Marjan
BABIČ Stane - 2x

POT SPOMINOV NOB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BABIČ Stane – 2x
KAŠE Jože
PERGAR Marjan
PERGAR Olga
KORITNIK Karlo
KLEMEN Zoran

POHODNIKI (ČLANI PD Hrastnik), KI SO BILI V LETU 2015 VEČ KOT 50 KRAT NA KLOBUKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KAŠE Jože
KAVZAR Klavdija
KAVZAR Marko
BEĆIĆ Sead
GRAČNER Marjan
KOLARIČ Bojan
LIPOGLAVŠEK Stane

8.
9.
10.
11.
12.
13.

KUPEC Aleš
PUFLER Ečo
SKOČIR Bojan
VUČETIČ Ivo
VUČETIČ Marija
ZDOVC Irena

Čestitamo vsem pohodnikom za vse pohode oziroma uspešno končane transferzale.

PRIZNANJA V LETU 2015
ZLATI ČASTNI ZNAK PZS
1. KLEMEN Zoran
2. PERGAR Marjan
3. PISTOTNIK Vili
SREBRNI ČASTNI ZNAK PZS
1.
2.
3.
4.

JERIČ Miran
KOVAČ Ivan
BABIČ Stane
LIPOGLAVŠEK Stane

BRONASTI ČASTNI ZNAK PZS
1. KAŠE Jože
2. FEGUŠ Jelka
Zahvaljujemo se vsem prejemnikom za prejeta priznanja oziroma za njihov prispevek pri
delovanju PD Hrastnik.
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