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Članstvo v zadnjih letih
A+
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
A.
B.

0
0
1
0

A
6
5
3
2
2
4
4
3
5

B
123
113
102
86
94
91
107
101
107

S+Š
2
3
4
5
3
2
3
3
2

P+0
70
56
56
52
40
35
25
26
22

Planinsko društvo HRASTNIK - ČLANI PZS
Planinsko društvo HRASTNIK - PODPORNI ČLANI
SKUPAJ ČLANOV

OPP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v letu 2017
v letu 2017
v letu 2017

SKUPAJ
201
177
165
145
140
132
139
133
136

%
-11,94
-6,78
-12,12
-3,45
-5,71
+5,30
-4,32
+2,26
136
31
167
3
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ORGANI PD Hrastnik za obdobje 2017 do 2020
UPRAVNI ODBOR:

• Vojko ZUPANČIČ
• Marjan PERGAR
• Frida DAMJANOVIČ
• Dušan Rotar
• Ivan KOVAČ
• Stane BABIČ
• Dolfi PODPEČAN
• Jelka FEGUŠ
• Simon MEDVEŠEK

- predsednik
- podpredsednik
- tajnica
- blagajnik
- gospodar
- odsek za pota
- praporščak
- delo z mladimi planinci
- skrbnik spletne strani, urednik
glasila
- kronist
- član
- član
- član

• Zoran KLEMEN
• Ivan KMET
• Jože KAŠE
• Andrej KOVAČ
NADZORNI ODBOR:

• Ljubo ZALEZINA - predsednik Ljubo ZALEZINA
• Albin ŠEŠKO - član
Slavi OJSTERŠEK
• Bojan SKOČIR - član
Donik HERMAN

ČASTNO RAZSODIŠČE:

• Antonija ZUPANČIČ
• Branko ZUPANČIČ
• Anton VERAČ

- namestnik
- namestnica
- namestnik

- predsednica
- član
- član

Planinsko rudarski dom na Kalu (946 m)
Odprtost

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

Gorski predel
Društvo
Najemnik
Telefon
Naslov
Zemlj. širina
Zemlj. dolžina
Delovni čas
Kategorija

JUN

JUL

AVG

SEP

OKT

NOV

DEC

Posavsko hribovje
Planinsko društvo Hrastnik
STORILČEK, Rok PADER s.p.
+386 3 56 41 832
Kal 11, 1431 Dol pri Hrastniku
46,17340324
15,10790752
OS, razen ob ponedeljkih
Koča III. kategorije
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SPLETNA STRAN PD Hrastnik
Dne 25. marca 2016 je uradno zaživela spletna stran Planinskega društva Hrastnik. Na njej je prikazana
predstavitev društva z vsemi potrebnimi podatki društva (kontakti, organi društva, zgodovina, odseki,
uradne ure, …..). Na njej redno objavljamo vse pomembnejše aktivnosti, ki se dogajajo v društvu
vključno z vabili na izlete, kot tudi poročili s slikami o opravljenih izletih, ter ostalih akcijah društva.
Vljudno vabljeni k ogledu naše spletne strani.

http://www.pdhrastnik.si/
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Članstvo in članarina 2019

PLANINSKO DRUŠTVO HRASTNIK
Vrste članstva in cenik članarine za leto 2019
KATEGORIJE članstva
A

B
B1
S+Š
P+O

IN
PČ
PI

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim
obsegom ugodnosti
družinski popust
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim
obsegom ugodnosti
družinski popust
polnoletna oseba starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti, v letu
2018 vključno oseba letnik rojstva 1953 ali manj
srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti
v letu 2018 vključno oseba letnik rojstva 1992 ali več
družinski popust
predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
družinski popust
oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta
poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z omejenim
obsegom ugodnosti.
družinski popust
podporni član
planinska izkaznica - pri prvi včlanitvi v društvo

članarina 2018
(EUR)
56,00
51,00
26,00
21,00
19,50
17,00
13,80
7,00
5,60
8,00
6,60
5,00
2,00

Članarina v letu 2019 je povečana v primerjavi z letom 2018 za 1 Eur, ki je namenjen za izgradnjo nove
koče na Korošici, ki je v letu 2017 pogorela.
V PD Hrastnik se lahko včlanite tudi preko spletne strani PZS (https://clanarina.pzs.si/), ter od junija
2019 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.
6
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UO PD Hrastnik

Planinsko društvo Hrastnik
Log 3
1430 Hrastnik

Hrastnik 30.03.2019

Zadeva: LETNO POROČILO PLANINSKEGA DRUŠTVA HRASTNIK za leto 2018
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 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 nova planinska koča ki je bila v
kasnejših letih dvakrat povečana oziroma preurejena. Društvo je skrbnik planinskih poti na Kal in Kum
iz Hrastnika, ki so tudi vnešene v kataster planinskih poti pri PZS. Vsa ta leta skrbimo za razvoj in
popularizacijo planinstva v Hrastniku, predvsem med mladimi v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka.
Dejavnost društva je usmerjena na naslednje prednostne naloge: izvajanje najrazličnejših planinskih,
gorniških, alpinističnih in plezalnih akcij za različne ciljne in starostne skupine; skrb za preventivne in
ozaveščevalne programe varnosti v gorah; izvajanje trajnostnega planinskega turizma in skrb za
planinske objekte, naprave, poti in oznake; usposabljanje za delo v planinski organizaciji in za varnejše
obiskovanje gora; skrb za varovanje gorske narave.
Društvo vodi predsednik, ki tudi zastopa in predstavlja društvo, ter upravni odbor, ki šteje 13 članov,
odgovornih za posamezna področja. Upravni odbor upravlja društvo med dvema občnima zboroma in
izvršuje sklepe, sprejete na občnem zboru. Občni zbor je najvišji organ društva in sprejema in potrjuje
pravila društva, ki so temeljni akt društva, sprejema letna poročila, programe in delovne načrte
društva, razrešuje in voli člane upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in druga
telesa, ter sprejema druge sklepe, pomembne za delo in razvoj društva. Društvo ima poleg upravnega
odbora tudi nadzorni odbor, častno razsodišče in komisijo za priznanja.
Člani društva se sestanemo vsako leto na rednem občnem zboru, ki je po dogovoru zadnjo soboto v
mesecu marcu, letos je bil 30. marca. Na občnem zboru pregledamo opravljeno delo društva za
preteklo leto in sprejmemo vsebinski in finančni program dela za tekoče leto.
V letu 2018 je bilo v društvo včlanjenih 136 rednih in 31 podpornih članov, torej skupaj 167 članov. V
primerjavi z letom 2017 se je članstvo društva zmanjšalo za enega člana (članov PZS je 3 več in
podpornih članov 4 manj).

2.)

Poročilo o opravljenem delu v letu 2018
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Kakor je že bilo omenjeno je osnova dela društva Program društva, ki smo ga v preteklem letu v
pretežni meri tudi uresničili.
Izletniška dejavnost
V letu 2018 smo se udeležili 41 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.
Dan slovenskih planincev je bil v letu 2018 na Rogli. Udeležilo se ga je 16 naših članov. Kot vsako leto
smo tudi tokrat organizirali naše tradicionalne akcije (Ojsterškov pohod na Kal, Kostanjev piknik na Kalu
in v domu starejših občanov v Hrastniku). Po uspešno izvedenem Ojsterškovem pohodu smo izkoristili
lepo vreme in v popoldanskem času izvedli še delovno akcijo z čiščenjem in urejanjem okolice koče in
planine, ter pobiranjem smeti po planinskih poteh ki vodijo na Kal. Zaradi slabega vremena ali drugih
vzrokov je bilo odpovedano kar nekaj izletov, vključno z zaključnim izletom v decembru in društvenim
izletom. V januarju in februarju 2018 smo uspeli izvesti še zadnje tri etape Zasavske planinske poti, ki
smo jo začeli prejšnje leto. Celotno ZPP je tako prehodilo osem naših članov.
Izvedli smo tudi nekaj dodatnih izletov, ki niso bili v programu društva.
Za organizacijo in izvedbo izletov po programu društva skrbita dva registrirana vodnika, ki morata za
potrditev registracije vsako leto na PZS poslati poročilo o opravljenih izletih. Vsaka tri leta se morata
udeležiti izpopolnjevanj ki jih organizira PZS.
Gospodarska dejavnost
Največji zalogaj vsako leto je vsekakor skrb za dom na Kalu, ki zahteva redno vzdrževanje in včasih tudi
večje investicije. 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. Za
vzdrževanje doma skrbimo člani društva s svojim prostovoljnim delom.
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.
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 2018 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.
Markacisti vsako leto na PZS podajo potrebna poročila o opravljenem delu na osnovi katerih imajo
potrjeno registracijo. Obdobno pa morajo opravljati tudi redna izpopolnjevanja.
V letu 2017 je zaključni izpit za markacista opravil Kavzar Marko, tako da so sedaj v društvu štirje
registrirani markacisti.
Podrobnejše aktivnosti in opravljena dela so prikazana v letnem poročilu odseka za planinske poti v
nadaljevanju tega poročila.
Dejavnost krožka mladih planincev
V letu 2018 je bilo v krožek Mladi planinci vključeno 22 učencev, članov PZS. Izvedli so šest izletov,
katerih se je v povprečju udeležilo 24 učencev. Poleg učencev in spremljevalcev se večino izletov
udeležijo tudi nekateri starši predvsem mlajših otrok. Izvedli so nočni pohod v Gore in Kopitnik, izlet v
8
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Logarsko dolino, na Uršljo goro, udeležili so se kostanjevega piknika na Kalu, in Sovretovega pohoda v
Šavno peč.
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 33 leto. V glasilu opišemo delo društva v preteklem
letu, predstavimo program za tekoče leto, objavimo poročila posameznih odsekov, objavimo aktualne
zadeve in informacije za člane društva, ter članke z izletov. V letu 2017 nam je uspelo zbrati vse številke
našega glasila, tako da smo jih vse zbrane kompletirali in arhivirali.
Od leta 2016 imamo svojo spletno stran. Na njej je prikazana predstavitev društva z vsemi potrebnimi
podatki društva (kontakti, organi društva, zgodovina, odseki, uradne ure, …..). Na njej redno objavljamo
vse pomembnejše aktivnosti, ki se dogajajo v društvu vključno z vabili na izlete, kot tudi poročili s
slikami o opravljenih izletih, ter ostalih akcijah društva.
V maju smo v Planinskem domu na Kalu organizirali srečanje starejših planincev MDO Zasavja, katerega
se je udeležilo 48 planincev od Brežic do Litije.
V letu 2018 smo na povabilo PD Kum Trbovlje v knjižnici Toneta Seliškarja v Trbovljah izvedli potopisno
predavanje vzpona na najvišji vrh Afrike - Kilimanjaro.
V letu 2018 smo praznovali 70. let društva in 70. let prve koče na Kalu. V ta namen smo v septembru
organizirali svečano prireditev katere se je udeležilo cca. 300 ljubiteljev planin. Ob tej priložnosti je bilo
na Kalu tudi Srečanje zasavskih planincev od Brežic do Litije.
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 2018 smo imeli 11 (enajst) rednih sej Upravnega odbora društva, praviloma vsako prvo sredo v
mesecu. Izrednih sej UO v letu 2018 ni bilo. Prav tako ni bilo potrebe za seje ČR (častnega razsodišča).
NO (nadzorni odbor) društva se je sestal enkrat, in sicer pred občnim zborom, ter pregledal knjige o
finančno materialnem poslovanju društva.
Redno smo se tudi udeleževali sej MDO Zasavja, kot tudi zborov gospodarjev in markacistov. Markacisti
in vodniki društva se redno udeležujejo izpopolnjevanj, katera so poleg letnih poročil pogoj za
podaljševanje registracije. Prav tako se praporščak društva redno udeležuje tradicionalnih svečanosti
oziroma dogodkov, kot tudi ostalih pozivov o udeležbi na katera je vabljen.
V letu 2016 smo prejeli certifikat DPPK (družinam prijazna planinska koča) za Planinski dom na Kalu. Ta
certifikat je eden izmed pogojev za sodelovanje v akciji 'Naj planinska koča'.

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.

9

LETO 34 / ŠTEVILKA 53

2.)

NAŠA POTA / marec 2019

Finančno poročilo

Poslovanje društva v letu 2018 je bilo odvisno od finančnih sredstev pridobljenih iz razpisa
'Sofinanciranje športnih programov v občini Hrastnik za leto 2018', razpisa 'Sofinanciranje prireditev
posebnega pomena za leto 2018', prihodkov iz članarine, prostovoljnih prispevkov članov, donacij iz
dohodnine, donacij podjetij, prihodkov sponzoriranja, ter prihodkov za najem doma na Kalu.
Podrobnejše finančno poslovanje društva je prikazano v Izkazu poslovnega izida PD Hrastnik za obdobje
od 01.01. do 31.12.2018, ki ga je pripravil izbrani računovodski servis.
Dne 20.03.2019 se je v pisarni društva sestal Nadzorni odbor društva, ter pregledal knjige o finančno
materialnem poslovanju društva.
Predsednik PD Hrastnik
ZUPANČIČ Vojko
PRIHODKI v Eur
1. Članarina
2. Prihodki najemnine za dom na Kalu
4. Prihodki donacij športne zveze
5. Prihodki donacij iz dohodnine
6. Prihodki donacij
6. Prihodki iz občinskega proračuna (sofinanciranje športnih programov,
ter prireditev posebnega pomena)
7. Prihodki sponzoriranja
PRIHODKI v Eur
skupaj:

3209,50
4000,00
0,00
221,50
11150,00
2391,11
450,00
500,00
22.299,81

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, oglaševanje
5. Stroški glasila 'Naša pota' in spletne strani
6. Stroški bančne provizije
7. Knjigovodske storitve
8. Stroški izpopolnjevanja, izobraževanja
9. Avtobusni prevozi
10. Povračilo stroškov za prevoz
11. Nagrade
12. Članarina PZS
13. Dotacije drugim
14. Stavbno zemljišče
15. Odpisi vrednosti - amortizacija
16. Druge storitve, takse
ODHODKI v Eur

skupaj:

2303,99
948,99
659,43
1347,08
20,41
86,42
258,00
72,00
1232,60
0,00
0,00
1471,61
0,00
39,95
2832,04
7,00
11.279,52

PRIHODKI v Eur

skupaj:

22.299,81

ODHODKI v Eur

skupaj:

11.279,52

PRESEŽEK PRIHODKOV v Eur

skupaj:

+ 11.020,29

To letno poročilo je bilo v skladu z 28. in 43. členom Pravil društva sprejeto na rednem občnem zboru
članov društva dne 30. marca 2019 v Planinskem domu na Kalu.
Predsednik PD Hrastnik
Vojko ZUPANČIČ
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PD HRASTNIK - POROČILO IZLETOV IN AKCIJ v letu 2018
Datum
02.01
06.01
06.01
25.01
27.01
04.02
10.02
11.02
27.02
22.03
24.03
31.03
14.04
14.04
19.04
28.04
01.05
20.05
24.05
16.06
29÷30.06
08÷14.07
20.07
21.07
28.07
05÷06.08
04.08
19÷20.08
26.08
08.09
06.10
07.10
13.10
18.10
20.10
04.11
10.11
18.11
25.11
08.12
22.12

Kraj
št. udeležencev
Novoletni pohod na Kum
10
Pohod na Osankarico
8
Po Zasavski planinski poti 4. del / GEOSS
8
Velika Zelnarica – turna smuka
2
Po Zasavski planinski poti 5. del / Janče – Ljubljana Zalog
10
Kališče
8
Po Zasavski planinski poti 6. del / Bizeljsko – Podsreda - Bohor
8
Pohod na Zasavsko Sveto goro
3
Potopisno predavanje Kilimanjaro 5895 m / Robi, Vojko/ Knjižnica Trbovlje cca.35
Predstavitev sponzorja DIRS d.o.o. na Kalu
21
Samobor - Japetić – Oštrc
9
Občni zbor PD Hrastnik na Kalu
39+7
11. Ojsterškov pohod na Kal
45
Čistilna akcija na Kalu
15
Mangart – turna smuka
2
11. Šarhov pohod na Pohorje
27
Prvomajsko srečanje na Kalu
cca. 120
Javorniški rovt - Struška
8
Srečanje starejših planincev Zasavja in Posavja na Kalu
48
Dan slovenskih planinskih doživetij – Rogla
16
Meddruštveni izlet na Prehodavce
9
9. Lojzov pohod Kum – Triglav, veterani OZVVS Zasavja
2
Jerebica
11
Pohod in srečanje na Igrišah
6
Velika Koroška baba
10
Triglav
13
Popoldne ob citrah na Kopitniku
6
Žrd - Mangart
11
Kumska nedelja
6
70 let PD Hrastnik in Srečanje Zasavskih planincev na Kalu
cca. 300
Sovretov pohod v Šavno peč
15
Veliki vrh
8
Kostanjev piknik na Kalu
cca. 250
Peka kostanja pri domu starejših občanov Hrastnik
5
Snežnik
13
Ljubelj - Zelenica – Triangel - Ljubelj
13
Levstikov pohod od Litije do Čateža
3
Vrtovčev pohod
20
Pohod na Čemšeniško planino
5
Večerno druženje na Mrzlici
5
Svetina – Celjska koča
7
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POROČILO GOSPODARJA ZA LETO 2018
V letu 2018 je bilo opravljeno veliko dela in aktivnosti po programu za vzdrževanje planinskega doma
in njegove okolice. Ker je koča oz. planinski dom po novem v celoti v lastništvu PD, je bilo potrebno
pripraviti celoviti načrt vzdrževanja za obnovitvena dela. Z 1.julijem 2018 se je zamenjal najemnik, dom
na Kalu je v najem prevzel g. Rok Padar, zato je bila opravljena tudi celovita inventura in primopredaja
doma in opreme.
GO je odpravljal vse sprotne pomanjkljivosti, ki so se pojavljale skozi leto tako v notranjosti koče ter
širše okolice. Člani, ki so se odzvali na posamezne delovne akcije so:
-

Podpečan Dolfi
Kaše Jože
Babič Stane
Kovač Ivan
Kmet Hanzi

Vsi skupaj smo opravili 174 prostovoljnih ur, ostali člani pa so se udeležili čistilne akcije , ki je vsako leto
po zaključenem Ojsterškovem pohodu, predpriprave na praznovanje 70. obletnice PD, ter izvedbe
kostanjevega piknika. Skupaj je bilo opravljenih še dodatnih 160 ur. Vse pomanjkljivosti pri vzdrževanju
smo opravili sami, z lastnim orodjem in tudi prevozom. Za nekaj specifičnih del pa je bilo potrebno
pridobiti tudi zunanje sodelavce npr. pregled črpalke za centralno ogrevanje (g. Aškerc), kompletna
varnostna razsvetljava (g. Mlinarič), ter dela na strehi - obloga dimnika.
GPD Rudnik je izvedlo čiščenje odtokov spodnjih sanitarij, ter povezovalnih odtokov. Izvedel se je tudi
inšpektorski pregled kompletne varnostne razsvetljave doma.
Vsem aktivnim članom in UO PD se zahvaljujem za sodelovanje in razumevanje, ker vemo da je pri
odpravljanju pomanjkljivosti in sprotnemu vzdrževanju potrebna hitra in učinkovita pomoč, pa naj
omenim še, da bodo glede na starost doma potrebna tudi še kakšna finančna
HRASTNIK 30. 3. 2019
GOSPODARSKI ODSEK
KOVAČ Ivan
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LETNO POROČILO ODSEKA ZA PLANINSKE POTI za leto 2018
Društvo je skrbnik planinskih poti v skupni dolžini: 28,371 km
Naziv poti

Odsek
Izhodišče

Zaključek

(m) Zahtevnost

Dom na Kalu - Dom na Mrzlici
(Lahka pot), do kužnega kamna

Planinski dom na Kužni kamen
Kalu

997 Lahka pot

Dom na Kalu - Igrišče
(Lahka pot)

Planinski dom na Igriše S
Kalu

Hrastnik - Klobuk - Dom na Kalu

Hrastnik

Blate

(Lahka pot)

Blate

Klobuk Z

Klobuk Z

Klobuk

137 Lahka pot

Klobuk

Klobuk S

726 Lahka pot

Klobuk S

Čeprlin J

40 Lahka pot

Čeprlin J

Kal

504 Lahka pot

Kal

Planinski dom na
Kalu

118 Lahka pot

Hrastnik - Ravne - Dom na Kalu

Hrastnik

Klobuk S

4.113 Lahka pot

(Lahka pot)

Klobuk S

Čeprlin J

40 Lahka pot

Čeprlin J

Kal

504 Lahka pot

Kal

Planinski dom na
Kalu

118 Lahka pot

Hrastnik - Župa - Kum (Lahka pot)

Hrastnik Sava

Župa JZ

Hrastnik ž.p. - Blate - Dom na Kalu

Hrastnik
postaja

žel. Hrastnik

(Lahka pot)

Hrastnik

Blate

918 Lahka pot

Blate

Narks

3.182 Lahka pot

Narks

Klobuk S

1.900 Lahka pot

Klobuk S

Čeprlin J

40 Lahka pot

Čeprlin J

Kal

Marno - Mali Kal - Dom na Kalu

Marno

Podmenik

(Lahka pot)

Podmenik

Narks

Narks

Klobuk S

1.900 Lahka pot

Klobuk S

Čeprlin J

40 Lahka pot

Čeprlin J

Kal

746 Lahka pot

Kal

Planinski dom na
Kalu

118 Lahka pot

2.607 Lahka pot
918 Lahka pot
1.630 Lahka pot

4.584 Lahka pot
3.394 Lahka pot

746 Lahka pot
2.505 Lahka pot
270 Lahka pot

Tabela iz katastra planinskih poti pri PZS
Kakor vsako leto smo markacisti našega planinskega društva v letu 2018 redno vzdrževali vse naše poti,
obnavljali erozijske zaščite, po potrebi obrezovali vejevje, čistili kanale, dodali nekaj novih markacij in
obnovili stare!
Nekaj več dela smo imeli na relaciji Marno – Krištandol - Kal in Kal - Hrastnik (čez Blate), kjer smo
obnovili in dodali nekaj markacij in porezali vejevje ob poti.
Sodelovali smo tudi pri vzdrževanju koče, obnovili nekaj klopi ob koči in nekaj ograje ob cesti do
planinskega doma.
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Pred praznovanjem 70. letnice našega društva v septembru 2018, smo aktivno sodelovali pri čiščenju
okolice planinskega doma za pripravo proslave.
Naročili smo tudi izdelavo 20 novih kovinskih smernih tabel, (zamenjava starih, lesenih in preperelih),
ki jih bomo zamenjali v prvih mesecih leta 2019.
Delo smo opravljali markacisti:
-

Babič Stane
Lipoglavšek Stane
Kaše Jože
Marko Kavzar

Opravili smo 80 prostovoljnih ur, materialnih stroškov pa je bilo cca. 180 €
Vsem planincem želimo varen korak po naših poteh in veliko planinskih užitkov!
ODSEK ZA PLANINSKE POTI
Babič Stane
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POROČILO O DELOVANJU KROŽKA MLADI PLANINCI ZA LETO 2018
Na OŠ NHR Hrastnik je tudi v tem letu deloval krožek mladi planinci. Opažamo pa, da je v
krožek vpisanih vsako leto manj učencev, saj tudi s starši učenci čedalje manj hodijo v hribe.
Vedno pa se je izleta udeležilo tudi nekaj učencev, ki niso bili člani mladih planincev. Izletov se
je v povprečju udeležilo 24 učencev in nekaj staršev mlajših otrok. Mlade planince so spremljali
na izletih in pohodih 2 ali 3 spremljevalci, včasih pa tudi planinki Jelka in Dragi. Zahvaljujemo
se za spremstvo in družbo in si želimo, da bi nas tudi v naslednjem letu spremljali na izletih.
Zavedamo se, da si izletov brez finančne podpore PD Hrastnik, ne bi mogli privoščiti. Zato se
zahvaljujemo za večinsko kritje stroškov avtobusnih prevozov.
V letu 2018 smo opravili 6 izletov, tri v šolskem letu 2017/2018 in tri v šolskem letu 2018/2019.
NOČNI POHOD KOPITNIK – GORE, 12. 1. 2018
V petek popoldan smo se odpravili na nočni pohod proti Kopitniku in Goram. Pohoda se je
udeležilo 26 učencev in 6 staršev ali starih staršev, ter planinka Jelka.
Zbrali smo se ob 16.00 uri na šolskem dvorišču v Hrastniku in se z avtobusom odpeljali do
Turja, od tam pa pot nadaljevali peš proti Kopitniku. Kmalu nas je zajela noč in prižgali smo
baterijske svetilke. Bilo je prijetno, saj ni bilo mrzlo, otroci so uživali v temi in lučkah. Vzdušje
je bilo ves čas sproščeno. Med potjo je začelo tudi snežiti. Ob 18.45 smo prispeli do Gor, kjer
smo se v koči odpočili in pojedli malico, ter se nato vrnili peš do Turja.
Ob 20. 30 uri je pripeljal avtobus in odpeljali smo se proti domu.
ZIMSKI POHOD LOGARSKA DOLINA, 24. 3. 2018
Zimskega pohoda v Logarsko dolino se je udeležilo 18 učencev in 5 staršev. Iz Hrastnika smo
odšli ob 8. uri in se pripeljali do vhoda v Logarsko dolino ob 10. 30. Pot smo proti slapu Rinka
nadaljevali peš. Vsi vrhovi okrog naše poti so bili zasneženi in tudi del poti smo hodili po snegu.
Ko je posijalo sonce, so bili pogledi na naravo prečudoviti. Čeprav malo utrujeni, smo se vsi
zadovoljni srečno vrnili domov.
POHOD NA URŠLJO GORO, 2. 6. 2018
V soboto, 2. 6. 2018, smo se odpravili na planinski pohod na URŠLJO GORO ali PLEŠIVEC. Zbrali
smo se ob 7.00 uri na šolskem dvorišču v Hrastniku. Ta izlet smo organizirali skupaj s planinci
Podružnične šole Dol, da smo skupaj napolnili avtobus. Pohoda se je iz matične šole udeležilo
16 učencev in 5 staršev. Del poti smo se peljali z avtobusom – do Naravskih ledin, od koder
smo se peš povzpeli na vrh. Pot nam je oteževalo veliko podrtega drevja in vlažna podlaga.
Poškropilo nas je tudi nekaj kapel dežja. Na vrhu pa nam je pogled razveselilo mnogo rumenih
pogačic, ki so bile v polnem razcvetu.
Domov smo se vrnili ob 18. uri, ravno prav utrujeni.

SOVRETOV POHOD – ŠAVNA PEČ, 6. 10. 2018
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Na Sovretovo pot smo se odpravili iz železniške postaje Hrastnik. Zbrala se nas je kar lepa
druščina, 18 učencev in 9 staršev ali starih staršev. Veselo smo se podali na pot. Po prvem
vzponu in pohodu skozi gozd smo prispeli do Krnic, kjer so nas prijazni domačini pogostili s
pecivom in čajem. Nato smo nadaljevali pot do Šavne peči, kjer smo se odpočili in najedli.
Nato smo se udeležili proslave, ki je potekala v čast Antona Sovreta. Čas je hitro minil in morali
smo se odpraviti nazaj proti Hrastniku.
KOSTANJEV PIKNIK, 13. 10. 2018
Kostanjevega piknika se je udeležilo 22 otrok, 7 staršev ali starih staršev, ter dva spremljevalca.
Ob 8.00 smo se odpravili s šolskega dvorišča proti Kalu. Med potjo smo pojedli malico in se
večkrat odpočili. Na Kal smo prispel ob 11. uri. Planinci pa so nas postregli s kostanjem,
»krumpantočem« ter čajem. Ob 12. 30 uri smo se odpravili proti Hrastniku, kjer so nas na
dogovorjenem mestu čakali starši.
NOČNI POHOD KOPITNIK – GORE, 30. 11. 2018
Nočnega pohoda se je udeležilo 22 otrok, med njimi tudi taki, ki niso člani mladih planincev pa
so si na pohod želeli in 4 starši. Nekateri so se nam pridružili v Turju, saj so se do tja pripeljali
s starši. Spremljali sta nas tudi planinka Jelka in Dragi.
Z avtobusom smo se izpred šole odpeljali do Turja, od tam pa smo nadaljevali pot peš proti
Kopitniku in naprej do Gor. Bilo je prijetno, saj ni bilo mrzlo in tudi pot ni bila nevarna. Otroci
so uživali v temi in lučkah. Vzdušje je bilo ves čas sproščeno. Med potjo so nas razveselile tudi
redke snežinke. V koči smo se odpočili in okrepčali. Mlajši so se nato igrali v kotičku
namenjenim njim.
Mentorji: Mojca Rojko, Mili Gornik, Janko Slapničar
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Zoran Klemen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pohod na Triglav nas združuje,
čeravno vzpon je to težak,
naporom z voljo vsak kljubuje,
na Triglav rad prišel bi vsak.
Z nami vedno je nekdo,
ki goro ljubi prav srčno.
On vsako leto je naš gost
in vedno pride, če je prost.

Pesem Triglavu in domovini je posvečena petnajstemu
pohodu borcev NOB Slovenije, združenja sever,
združenja slovenskih častnikov in mladih na Triglav.
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Frida Damjanovič

alpinist, novinar, svetovljan in vzornik – pionir modernega slovenskega alpinizma

Ante Mahkota se je rodil leta 1936 na
Dolu pri Hrastniku, kjer je obiskoval
osnovno šolo. Življenjska pot ga je
kasneje popeljala v Ljubljano, kjer se
je kot študent strojništva srečal s
prvimi oprimki in vrvno tehniko.
Umrl je Ante. Umrl je alpinist,
novinar, vojni dopisnik iz Afrike,
vrhunski reporter in pronicljiv
komentator. S svojo gorniško
dejavnostjo se je trajno zapisal v
anale slovenskega alpinizma in
plezalstva. Kot novinar in urednik je s
pisanjem in objavljanjem zanimivih
planinskih in alpinističnih reportaž
skrbel za promocijo teh dejavnosti. Z odličnim znanjem tujih jezikov je postal skrben informator o
novostih in dogajanju v alpinizmu z vseh gorskih predelov sveta. Antejev prispevek k postavitvi
Slovenije na svetovni alpinistični zemljevid tistega časa je izjemen. Bil je pravi vulkan idej in v največji
meri jih je tudi udejanjal. To ga je postavilo med največje. Ne le v alpinizmu, ampak tudi v njegovi drugi
največji ljubezni, novinarstvu.
V petdesetih letih je opravil precej vzponov zgornje težavnostne stopnje v tujini. Leta 1960 sta s
soplezalcem Alešem Kunaverjem kot člana prve jugoslovanske himalajske odprave na Trisul, prišla
najviše na goro. Čez tri leta se je Ante udeležil alpinistične odprave v osrednji Kavkaz, na Elbrus,
katerega sta osvojila s soplezalcem Petrom Ščetininom. Jugoslovanska alpinistična odprava je z
osvojenimi smermi v vsej popolnosti prepričala rusko alpinistično zvezo, da ima Slovenija odlično
usposobljene alpiniste. V letu 1964 je Mahkota uresničil svojo željo po veliki afriški pustolovščini,
preplezati ledno smer na ledeniku Decken. To je bila prva ponovitev z dvema bivakoma na vrhove
Kilimanjara. V tem letu je PZS, Podkomisija za gorsko vodništvo, organizirala izpite za gorske vodnike.
Ante Mahkota, tudi gorski reševalec, je postal eden od nosilcev te značke. Ante in Peter Ščetinin sta se
zopet srečala leta 1966. Začela
sta s težkimi smermi doma in
še težjimi v italijanskih
Dolomitih. Vse to so bile stene,
ki so od njiju zahtevale veliko
moči,
poguma
in
medsebojnega zaupanja, ki se
mu pri plezanju nikoli nista
izneverila. Leto 1966 pa je bilo
leto, ko je Ante končno dosegel
cilj, ki se mu je kljub
nekajletnim
prizadevanjem
izmikal. Ta cilj je bil preplezati
novo smer v zahodnem delu
Severne triglavske stene. V tem
delu Stene se v nebo dviguje
monolitna skala, podobna
egipčanski Sfingi. Brez uporabe
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svedrovcev je Sfinga dolgo veljala za nepreplezljivo. Ante se nikoli ni vdal. Vztrajno je poskušal z
različnimi soplezalci uresničiti svoje sanje in jih to leto tudi uresničil, ustvaril je novo smer v obrazu
Sfinge. Sfingin obraz je bil zanesljivo njegov največji alpinistični dosežek. O tem je napisal knjigo, ki je
njegov avtobiografski roman. Nastala je na podlagi avtorjeve bogate in uspešne alpinistične poti in je
do njegovega vzpona leta 1966 pomenila še zadnji nerešeni problem Triglavske severne stene. Leta
2011 so o tem posneli film. Film na zanimiv in duhovit način pripoveduje o osvojitvi zahtevne triglavske
stene Sfinge. V njem se prepletata dve zgodbi o pionirskih plezanjih v smeri obraz Sfinge: o prvem
uspešnem plezalnem podvigu (Ante Mahkota in Peter Ščetinin leta 1966) in o prvem uspešnem
prostem plezanju (Gregor Kresal in Miha Kajzelj leta 1995).

Obe navezi na vrhu Sfinge med snemanjem filma.
Z desne proti levi: Ante Mahkota, Peter Ščetinin, Miha Kajzelj, Gregor Kresal
Leta 1967 sta se s soplezalcem Petrom spet znašla skupaj kot člana prve jugoslovanske odprave v Pamir
s ciljem osvojiti prvi samostojni vrh, sedemtisočaka Pik Lenina 7132 metrov. Ante je Petru prepustil
čast biti prvi Slovenec na tem vrhu.
Svojevrstno slovo od visokogorja je Ante Mahkota doživel na zimskem prečenju Fudžijame. Ante je bil
vedno vzor razsodnosti, cilje je dosegal le z varnim tveganjem. Za slovensko planinstvo je izjemnega
pomena Antejeva gorska literatura, svoje alpinistične podvige je zelo uspešno predstavil slovenskemu
občinstvu v časopisni in knjižni obliki. Ko je alpinizmu dal vse, kar mu je lahko dal, so njegovi vršaci
postale revije. Ustvaril je revije Avto, Jana, Stop, Teleks… Bil je ustanovitelj akcije Podarim – dobim,
akcije za pridobivanje sredstev za napredek in razvoj slovenskega vrhunskega športa. Na njegovo
pobudo je bil organiziran prvi pohod Sto žensk na Triglav, s ciljem na neposreden in varen način
približati ženskam našega očaka. Od leta 1967 je bil vedno bolj angažiran v časopisnem podjetju Delo.
Delovi novinarji, ki so sodelovali z njim, so vsi po vrsti zatrjevali, da si je vedno znal izbirati talentirane
sodelavce in iz njih je znal izvabiti najboljše, jih tudi nasmejati, motivirati in skaliti v izjemne novinarje.
Imenovali so ga Legenda. S tem vzdevkom ga praktično imenuje vsak, ki ga je poznal.
Anteju pa je poleg številnih gora in sten uspelo osvojiti tudi eno bolj zaželenih dam tistega časa,
pevko Marjano Deržaj, s katero imata hčerko Tino, priznano prevajalko sodobne književnosti.
Ante, velik človek, izjemno nadarjen in karizmatičen vrhunski alpinist, rojen Hrastničan, se je od nas
poslovil 14. decembra 2018.
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Bojan Skočir

V Planinskem domu na Kalu je v letu 2018 prišlo do kar nekaj različnih sprememb. Gotovo največja je
bila zamenjava najemnika oziroma oskrbnika Planinskega doma. Velika še posebej zato, ker sta se
poslovila oskrbnika, ki sta v Planinskem domu bila kar 36 let.
Rajko Bočko in Slavi Resman sta v Planinskem domu pričela leta 1984, se v objektu tudi nastanila in
dobršen del svojega življenja namenila oskrbovanju doma. Prešla sta različna obdobja, v začetku še
zaposlena pri rudniku, nato pa kot samostojna podjetnika, najprej kot nosilec Rajko, po njegovi
upokojitvi pa Slavi. Spreminjalo se je tudi lastništvo Planinskega doma, saj je dom v letu 1982 delno
zakupil Rudnik Hrastnik, preimenoval pa se je v Planinsko rudarski dom, z letom 2018 pa je ponovno
prešel v celotno lastništvo na PD Hrastnik in se spet preimenoval v Planinski dom Kal.
Dobra hrana iz kuhinje, v kateri je gospodarila Slavi, je bila poznana ne le v Zasavju, planinci so prihajali
od vsepovsod, tudi iz tujine. In ne le okusna hrana, tudi hitro postrežena s strani Rajka. V vseh teh letih
njunega upravljanja koče je bilo zato neprešteto prireditev, veselic, porok, proslavljanja rojstnih
dnevov in drugih oblik srečanj. Prihajali so z veseljem, vedoč da bodo dobro postreženi. Odraz tega so
bili tudi glasovi, ki so Planinski dom na Kalu na izboru »Naj planinske koče 2016« uvrstili na visoko 3.
mesto. Prejel je preko 6.800 glasov.
Odhod dolgoletnih oskrbnikov planinskega doma je vsekakor pomenil, da se mora vodstvo PD Hrastnik
odgovorno lotiti pravočasnega nasledstva, ki mu je sledil razpis in izbor novega oskrbnika.

Slavi in Rajko

Foto: Brane Sebasu

Novi oskrbnik Planinskega doma na Kalu je postal Rok Pader iz Celja, ki je podpisal najemno pogodbo
s PD Hrastnik. Rok je bil športnik, ukvarjal se je s smučanjem in dolga leta s karatejem, več let je bil član
državne reprezentance v karateju. Po končanem študiju na fakulteti za socialno delo je nekaj časa delal
kot vzgojitelj, nato pa je pričel delati v gostinstvu. Njegova partnerka Tina je sicer mikrobiologinja,
vendar se je s partnerjem odločila, da mu pomaga v gostinstvu. V nekaj več kot pol leta upravljanja
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koče sta uspela dodobra spoznati Planinski dom in obiskovalce, ter vpeljati v ponudbo tisto, kar imajo
obiskovalci najraje. Rok je s pomočjo sorodnikov in prijateljev vnesel nekatere novosti, ki so bile med
planinci in drugimi obiskovalci dobro sprejete. S svojo ekipo sodelavcev je Rok že prepričal tiste
dvomljivce, ki so menili, da z novim oskrbnikom Planinski dom na Kalu ne bo več tako obiskan.
V letu 2018 je bila na Kalu proslava ob 70. obletnici ustanovitve PD Hrastnik. Prav toliko let je minilo
tudi od izgradnje Planinskega doma na Kalu. Več kot polovico časa od izgradnje doma na Kalu, sta bila
najemnika prostorov Slavi Resman in Rajko Bočko, ki sta s svojim odgovornim delom pustila močan
pečat ne le domu, tudi Kalu, planinskemu društvu in vsem prijateljem Kala. Več kot 13 let tudi
Ljubiteljem Kala, ki so se prav v tem Planinskem domu odlično počutili, se družili in občudovali lepote,
ki jih imata Kal in Kalska planina.
Kot sta večkrat povedala Slavi in Rajko je oskrbovanje in delo v planinskem domu način življenja, saj si
je težko privoščiti kar zapreti lokal in oditi nekam na dopust. V Planinskem domu živiš in delaš tudi, ko
nisi v službi.
Dosedanjima oskrbnikoma za vsa ta leta oskrbovanja planinskega doma lahko le še rečemo: HVALA,
novemu oskrbniku in njegovi ekipi pa veliko zadovoljstva in uspehov pri delu.

Tina in Rok
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Marjan Pergar

V življenju vse mine, vse se enkrat izteče, vsi prihajamo in odhajamo, za nami ostajajo le spomini in
dobra dela.
Enajstega oktobra 2018 je bil lep jesenski dan, ko smo se na pokopališču na Dolu poslovili od našega
najstarejšega planinca, kar sto dve leti bi praznoval dva dni kasneje. V vsakem kraju, med prijatelji
vedno najdemo nekoga, ki nas preseneča s svojimi lastnostmi in Jože je bil eden takih.
Rodil se je sredi vojne vihre prve svetovne vojne in tudi zato mu sojenice niso bile naklonjene. Prvi krut
udarec usode je bila smrt matere, ki je umrla le tri dni po njegovem rojstvu. Svoje otroštvo je zato
preživljal na kmetiji na Račkem pri svoji teti ob delu in v naravi in to ga je zaznamovalo za njegovo
življenje. Delo ga je naučilo pridnosti in zanesljivosti, otroštvo v naravi pa ljubezni do nje in zato ni
slučaj, da je našel pot v Zasavsko hribovje. S svojimi prijatelji se je vsak prosti čas napotil v hribe. Kaj
kmalu mu je postal ta prostor pretesen in pritegnili so ga sosednji hribi in visokogorje. Zaposlil se je v
apnenicah v TKI, po ukinitvi teh pa je v tej tovarni skrbel za red pri tovornih pošiljkah. V TKI se je tudi
upokojil. Po končani vojni se je poročil, zgradil lepo hišico in ostal v Hrastniku.
Pri ustanovitvi Planinskega društva v Hrastniku leta 1948 je bil ustanovni član in mu je bil zvest do smrti.
Rad se je družil s planinci, v razgovorih obujal spomine na prehojene poti in koval načrte za nove
podvige. Sicer ni bil zgovoren, a prav pogovori o hribih pa so mu dali zgovornost. Kako je cenil to
organizacijo pokaže tudi dejstvo, da je bil do zadnjega dne življenja polnopravni član PD Hrastnik in
zahteval, da plačuje redno članarino, čeprav vsaj 20 let, zaradi bolezni in starosti, ni več hodil v hribe.
Druga velika Jožetova ljubezen pa je bilo gasilstvo. Še ko je bil na Račkem, je našel pot med gasilce in
kaj kmalu je zaznal, da mu je daleč do gasilskega društva v Hrastniku in da bi bilo Gasilsko društvo v
Praprotnem zelo koristno. Pomagal je pri njegovi ustanovitvi in bil ustanovni član tudi tu. Tudi gasilstvu
je bil zvest do smrti. Bil je tudi poveljnik Gasilske zveze v Hrastniku in za svoje zasluge v gasilstvu in
planinstvu prejel številna priznanja in odlikovanja.
To je le nekaj utrinkov Jožetovega življenja. Seveda je nemogoče opisati vse, kar tako priden in vesten
človek lahko stori v sto letih. A saj smo ga poznali, živeli z njim in je spomin nanj še kako svež. Čeprav
mu sojenice ob rojstvu niso bile naklonjene, so ga pa kasneje bogato nagradile z lepim življenjem v
krogu družine, hribov, prijateljev, predvsem pa uglednim življenju v Hrastniku, ki ga je imel prav tako
rad in bival v njem celo življenje.

Na obisku pri Jožetu ob praznovanju njegove stoletnice
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Marjan Pergar

V soboto, 8. septembra je PD Hrastnik praznovalo dve obletnici: 70 let delovanja društva in ravno toliko
let od postavitve prve planinske koče na Kalu. Kmalu po drugi svetovni vojni je prišlo do živahne
društvene dejavnosti in tako so se hrastniški planinci spomladi 1948. leta odločili, da ustanovijo svoje
planinsko društvo in 11. julija istega leta je bil ustanovni občni zbor. Le mesec dni kasneje, 15. avgusta
pa so že odprli na Kalu prvo planinsko kočo. To je bil začetek planinske dejavnosti, ki je v teh 70. letih
pomenila pomembno društveno dejavnost v Hrastniku.
Da bi ta obletnica imela še večji pomen je bilo v soboto na Kalu tudi Srečanje planincev Zasavja in
Posavja, to je planincev iz planinskih društev od Brežic do Litije.
V lepem vremenu se je na planini zbralo okoli 300 planincev in prijateljev planin, da bi dostojno
proslavili to praznovanje. Člani društva so se potrudili in pripravili slavnostno okolje ter zelo lep
program proslave, v katerem so sodelovali Rudarska godba iz Hrastnika, citrarka Urška Šmid, recitatorja
Dominika Zupan in Mišel Pavošev, ter Miha Bantan, ki je zapel planinsko himno. Srečanje pa so
pozdravili predsednik društva Zupančič Vojko, župan občine Hrastnik Miran Jerič, podpredsednica
planinskih društev MDO Zasavja Marjeta Bricl in podpredsednica Planinske zveze Slovenije Irena Mrak.
Vsi govorniki so v svojih prispevkih izrazili iskrene čestitke društvu za njegovo dolgoletno delo, za
njegov prispevek pri razvoju planinstva v Hrastniku in širše v Zasavju. Irena Mrak je v imenu PZS društvu
izročila najvišje planinsko priznanje za društva, to je Jubilejno listino PZS.
V veselem in prijateljskem vzdušju so prisotni na Kalu še nekaj ur uživali v lepem vremenu in razgledu
s kalske planine na Posavsko hribovje, še posebej pa v pogovorih, saj je bila to ena redkih prilik, da se
obudijo spomini na nekdanje planinarjenje.
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FOTO NATEČAJ ZASAVSKA PLANINSKA POT 2018 - 2019
Meddruštveni odbor
Planinskih društev Zasavja
Taborniška ulica 14, 8290 Sevnica
T: 041 657 560
E: joze.prah@amis.net , mdo.zasavja@pzs.si
Datum: 8. september 2018
Meddruštveni odbor Planinskih društev Zasavja razpisuje nagradni foto natečaj, kjer se vse vrti okoli
Zasavske planinske poti. Tako vam ne bo potrebno potovati na drugo stran sveta in navduševati žirijo
s prelepo eksotiko, temveč bo dovolj že fotografija lepe pokrajine z bližnjega hriba Posavskega hribovja,
utrinek ljudi, pohodnikov, …iz območja Zasavske planinske poti, ali »portret« planinke postojanke na
Zasavski planinski poti.
Žirija bo vrednotila naslednje kriterije:
-

kakovost fotografije – ostrino, osvetlitev, kompozicijo itd.,
tematiko fotografije – vsebino fotografije in njeno skladnost s temo foto natečaja ter
izvirnost – kreativnost in interpretacijo teme.

Razpisane so 3 kategorije (A, B, C) v katerih lahko fotografi sodelujete s svojimi fotografijami:
A. SVET OKOLJA NA ZASAVSKI PLANINSKI POTI
B. ČLOVEK, POHODNIK, POPOTNIK, …NA ZASAVSKI PLANINSKI POTI
C. PLANINSKE POSTOJANKE NA ZASAVSKI PLANINSKI POTI

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ IN NASLOV:
Rok za oddajo fotografij je 20. maj 2019 do polnoči.
Začetek natečaja: 8. september 2018, Žiriranje: 20. maja do 1. junija 2019. Fotografije pošljite po epošti ali po navadni pošti na digitalnem mediju z osebnimi podatki, imenom in priimkom, naslovom,
telefonsko številko in e-naslovom na: joze.prah@amis.net , mdo.zasavja@pzs.si , ali MDO Zasavje,
Taborniška 14, 8290 Sevnica.
RAZPISNI POGOJI FOTOGRAFIJ:
Sodelujete lahko vsi, »mali« in »veliki« umetniki- fotografi z vsega sveta razen člani žirije in člani
organizacijskega odbora natečaja. Na natečaju lahko vsakdo sodeluje z največ 15 fotografijami, ki jih
porazdeli poljubno po kategorijah, vendar v vsaki kategoriji lahko sodeluje z največ 5 fotografijami.
Fotografije so lahko črno-bele ali barvne. Fotografije se pošlje v formatu JPG ali JPEG (v velikosti do
1MB in ločljivosti 1920x1080 in 72 dpi). Avtorji lahko pošljejo fotografije v manjši resoluciji, vendar
morajo v primeru, da je njihova fotografija med nagrajenimi oz. izbranimi za razstavo, zagotoviti
močnejšo velikost datoteke. Vsaka fotografija mora vsebovati priimek in ime avtorja, redno številko
pod katero je fotografija navedena v prijavnici ter naslov fotografije. V prijavnici je potrebno poleg
podatkov o samem avtorju (ime in priimek, naslov, el. naslov, telefon) vpisati tudi naziv fotografije in
lokacijo, na kateri je fotografija posneta. Lahko se doda tudi kratek komentar. Posnetki niso časovno
omenjeni. Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami je dovoljena v mejah,
ko se s posegi ne vpliva na vsebino fotografije. V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene
osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice,
udeleženci natečaja zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo
fotografij z njihovo podobo.
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Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja na oddanih fotografijah na organizatorja MDO PD
ZASAVJE prenesejo vse materialne avtorske pravice. Avtor s prenosom materialnih pravic na MDO
Zasavje dovoljuje, da objavita delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila
avtorju. MDO Zasavje bo spoštoval moralne avtorske pravice udeležencev natečaja in v primeru javne
priobčitve ali objave fotografij ustrezno navajal avtorje fotografij. Digitalnih medijev ne bomo vračali.
RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD:
Nagrajene fotografije bodo natisnili v podjetju SOLO d.o.o. in bodo razstavljene v prostorih SOLO
d.o.o., Sevnica, Log 59, 8294 Boštanj. Žirija bo podelila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo 15. junija
leta 2019 ob srečanju planincev MDO Zasavje ter Dnevu slovenskih planinskih doživetij 2019 na Lisci.
Podatki bodo objavljeni tudi na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije, MDO Zasavje. Nagrajenci
bodo obvestila prejeli po elektronski pošti, ki so jo navedli ob prijavi. Po zaključku razstave bo avtor
natisnjene fotografije lahko prevzel.
NAGRADE:
V finale bo žirija, pod vodstvom Marjana Artnaka izbrala 30 fotografij, ki bodo predstavljene za javno
predstavitev ob podelitvi nagrad. Žirija bo iz fotografij, ki bodo prišle v finale v posamezni kategoriji
izbrala zmagovalno fotografijo kategorije in podelila tri nagradne bone v vrednosti 100 evrov.
Obiskovalci prve javne predstavitve pa bodo izmed zmagovalnih fotografij posamezne kategorije izbrali
fotografijo, ki bo prejela naziv Fotografija zasavske planinske poti za leto 2019 in vrednostni bon
300,0 evrov.
Predsednik MDO PD Zasavje:
Jože Prah
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Vojko Zupančič

Trasa: Ž.P. Jevnica - Janče (1h 45 min) - Besnica (1h 50 min) - Pečar (25 min) - Debni vrh (30 min) Ž.P. Zalog Ljubljana (1h), skupaj (5h 30 min)
Tudi tokrat smo se na izlet odpeljali z vlakom, in sicer do Jevnice. Od tu smo šli po markirani poti na
Janče, kjer smo v dnevnik Zasavske planinske poti pritisnili še en žig. Dnevnik se počasi polni. Že v
Hrastniku, na železniški postaji, smo se dogovorili da za pohod izkoristimo celi dan. Ena varianta je bila
da gremo iz Janč v Litijo, druga malo daljša varianta pa da gremo proti Ljubljani, do Zaloga. Soglasno
smo se odločili da gremo proti Ljubljani.

Odločitev je bila pravilna saj se je naredil čudovit sončen dan, ki ga je bilo potrebno izkoristiti. Na celotni
poti proti Zalogu so nas spremljali čudoviti pogledi na zasnežene Julijske in Kamniške Alpe, ter proti
Dolenjski. Iz Janč proti Besnici smo šli po markirani poti, ki je speljana po grebenu med dolino Besnice
in savsko dolino. Iz Besnice smo šli po vijugasti asfaltirani cesti do sedla pri Pečarju. Tu se je po slabih
treh urah hoje iz Janč že prav prilegel počitek in malica. V bivši Jugi je veljal rek 'kartu čitaj – seljaka
pitaj. Tako smo naredili tudi mi. Namesto nadaljevanja poti po asfaltni cesti v dolino proti Sostru smo
po nasvetih domačinov pot nadaljevali po grebenu Kašeljskega hriba proti Severu, do razglednega
stolpa na Debnem vrhu. Od tu pa v dolino proti Zalogu. Ker smo imeli do odhoda vlaka še dovolj časa
smo se ob Ljubljanici, v ribiškem domu, ustavili za kavo in seveda pivo. Do vlaka smo imeli še 15 minut
hoje in ču – ču proti domu. Še en čudovit dan preživet v naravi in prijetni družbi.
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PO ZASAVSKI PLANINSKI POTI – 6. DEL
10. februar 2018

Vojko Zupančič

Trasa: Bizeljsko – grad Podsreda – Bohor – Veliki Javornik - Koprivnik
Malo s kombijem in malo peš smo se tokrat podali še na zaključno turo po Zasavski planinski poti.
Vreme je bilo ves dan megleno vendar vsaj brez padavin. Vremenu podobno je bilo tudi naše
razpoloženje glede hoje s katero tokrat nismo pretiravali. V gostilni Šekoranja na Bizeljskem smo si
privoščili jutranjo kavico in kar nekaj časa obsedeli ob kramljanju. Naprej smo se zapeljali proti gradu
Podsreda. Tu smo se do gradu malo sprehodili po asfaltni cesti. Opravili smo še formalnost in se
odpeljali naprej proti Bohorju. Ker je bila zelo, zelo, zelo gosta megla smo spregledali vse pešpoti in

smo se kar naenkrat, vsi presenečeni, znašli na parkingu pred kočo na Bohorju. Ti šment, kaj pa zdaj.
Enotni smo si bili, da se malo sprehodimo po vrhovih Bohorja. Podali smo se na dvourni sprehod na
Veliki Javornik (1024 m = najvišji vrh
Bohorja) ter na Koprivnik (984 m). Ni
nam bilo žal saj smo doživeli pravo
snežno pravljico.
Snega je bilo po naši oceni cca. 60 cm,
vse belo okoli nas, smreke pa so se kar
šibile od snega, naše razpoloženje pa
je bilo na vrhuncu. Pravega sonca
tokrat nismo videli, smo pa bili zelo
veseli sončka narisanega na snežni
odeji. Po turi se je v koči kar prilegel
topel čaj, prav tako tudi malica, kako
šilce, ter tudi kako pivce je našlo svoje
pravo mesto. Na poti proti domu smo
se ustavili še v bifeju na železniški
postaji v Radečah, kjer pa smo
doživeli
enkraten
zaključek
potepanja po Zasavski planinski poti,
še Hitchcock ne bi napisal boljšega
konca zgodbe. Dve lepi dalmatinski
pesmi so samo za nas zapeli Jadranski
maestrali, na koncu pa nas je
presenetila še naša maškara.
Vsake zgodbe je enkrat konec, tako
se je končala tudi naša odisejada po
ZPP, okvirčki v dnevniku za žige ZPP
pa so popolnjeni.
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Marjan Pergar

Za Hrastničane je obisk pri Treh žebljih, na mestu kjer je 8. januarja 1943. leta padel celotni Pohorski
bataljon, dvakrat na leto skoraj spominska obveznost. Na ta način se spoštljivo poklonimo vsem 69.
borcem, ki so se tu pogumno borili proti tridesetkrat močnejšemu sitemu in spočitemu sovražniku, ter
padli do zadnjega borca. Posebej se poklonimo tudi našima dvema padlima Hrastničanoma, komisarju
bataljona, narodnemu heroju Jožetu Menihu – Rajku in Adamu Dušaku – Pubčetu, borcu v bataljonu.
Na mestu borbe, ob spomeniku in ob skromnem obeležjem vsakemu borcu, je bila komemorativna
svečanost. Pred več tisoč prisotnimi je bil osrednji govornik predsednik vlade Miro Cerar, program pa
so obogatili recitatorji, pevci in godba.
Po končani slovesnosti smo se vrnili nazaj do Treh kraljev, kjer je bil ob hotelu spet postavljen šotor za
osrednjo prireditev - Festival miru. To je res lepa zamisel, da se vsako leto spominska svečanost žrtvam
bitke pri Treh žebljih in s tem najbolj grobemu nasilju okupatorja, nadaljuje še s Festivalom miru,
prireditvijo ki jo vedno prirejata Radio Maribor in novinar Tone Petelinšek. Ta prireditev je zares simbol
prijateljstva in sožitja med ljudmi. Vsako leto se zbere v velikem šotoru 800 – 1000 obiskovalcev,
program pa izvajajo godbi Slovenske vojske ali Policije, pevci, recitatorji in plesne skupine.
Posebej je treba omeniti mirovni značaj, ki ga ima ta prireditev. Redni gostje so Šarhovi sorodniki, še
živeči borci s tega področja ter predstavniki oblasti. Prisotne so mnoge delegacije iz mest nekdanje
Jugoslavije in vzdušje v šotoru je vsako leto enkratno. Srečujejo se stari prijatelji, presenetljivo velika
je tudi udeležba mladih, ki spoštujejo veličino partizanskega odpora v drugi svetovni vojni in njihov
pomen v borbi proti nemškemu okupatorju v Evropi. Ta doprinos partizanov je bil mogočen, morda
največji, z ozirom na število prebivalcev v Evropi, zato ne smemo pozabiti njegovega pomena, še manj
pa herojstva borcev.
In tako, kakor vsako leto, smo si tudi tokrat zaželeli: VIDIMO SE SPET PRIHODNJE LETO!
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Irena Zdovc

Vsako leto PZS organizira Dan slovenskih planinskih doživetij, katerega se udeležimo tudi z našim
društvom. Tudi tokrat smo se na dogodek odpeljali skupaj s PD Dol pri Hrastniku. Poln avtobus veselih
planincev, tako mladih, malo manj mladih in že nekaterih s spoštljivo starostjo, v pričakovanju da
preživimo lep dan v neokrnjeni naravi na Rogli v družbi podobno mislečih ljudi.
Vreme je bilo glede na datum dokaj hladno, saj
bi si povsem z lahkoto nadeli tako rokavice, kot
kakšno toplo bundo, pa nam nebi bilo nič
prevroče. A kljub vsemu se nismo ustrašili
hladnega dne in smo se v velikem številu podali
na pot do Lovrenških jezer. Prelepi pohorski
gozdovi in njihova obrobja se bohotijo s
prekrasno floro in favno, pa svež zrak, ki ti reže
pljuča in živali na pašnikih, ki nas nemo
opazujejo. Najbrž so se že navadile na živ žav
okrog njih, saj kljub množici ljudi nismo vzbudili
njihovega večjega zanimanja. V prijetnem
kramljanju zdaj z enim, zdaj z drugim pridemo do
razglednega stolpa in še naprej do prelepih jezer.
Na obrobju gozda smo se malo okrepčali potem
pa se vrnili nazaj proti Rogli, a tokrat po drugi
poti mimo koče na Pesku.
Prijetno smo bili presenečeni kaj vse so na Rogli
postorili za naše male otročke, ki se lahko igrajo v lično izdelanih lesenih hišicah, še miniaturno cerkev
so postavili. In vse skupaj zgleda, kot prava gorska vasica. Priporočam vsem staršem, da se zapeljejo z
malimi otroci na svež zrak, jih pustijo naj jim njihova domišljija privre na plano in naj uživajo v zdravem
neokrnjenem okolju.
Organizatorji so za prireditev postavili dva velika šotora, ki pa sta bila ob našem prihodu že povsem
polna. Tokratni obisk je bil res velik in prav veselje je bilo gledati toliko veselih ljudi povsod okrog nas.
Vedno mi gredo mravljinci po telesu, ko na prizorišče pridejo vsi praporščaki in ko se zaigra planinska
himna, Oj Triglav moj dom. Lepi občutki, da
nekako pripadaš ljudem, ki v srcu dobro
mislijo ni slab. V prvi vrsti smo domoljubi,
ljubitelji gora in planin. O, da bi bilo še veliko
lepo preživetih dni med »dobrimi ljudmi«.
In še tole. Na avtobusu smo čakali na odhod
domov samo še na dve naši potnici. Zelo
sem se jih razveselila, saj so čist malo
zamudile in veste zakaj? Zato, ker sta
plesali…. Ja, kljub njunim spoštljivim letom
se ne dasta in se nista mogli upreti zvokom
glasbe. O, kako spoštujem take ljudi, ki si
znajo polepšati življenje in ga živijo kar se da
polno. Naj jima bo dano še dolgo ŽIVETI in
ne vegetirati na tem našem lepem planetu.
Mi vsi skupaj, pa verjamem da se vidimo
drugo leto spet na podobni prireditvi, v
dobri družbi in na lepem pohodu.
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MEDDRUŠTVENI IZLET NA ZASAVSKO KOČO NA PREHODAVCIH
29. in 30. junij 2018
Zvonka Zupančič
Tako kot že vrsto let do sedaj, smo se tudi letos planinci PD Hrastnik odzvali vabilu MDO Zasavja, da se
29. in 30.06.2018 udeležimo pohoda na Zasavsko kočo na Prehodavce. Kar devet se nas je odločilo, da
družno s planinci ostalih zasavskih PD obiščemo Prehodavce. Obisk te koče, lahko bi rekli kar ''naše
koč'', je že kar tradicionalen. Sama koča nam je pri srcu, njena lega pod vrhovi Kanjevca, Velikega Špičja,
Velike Zelnarice je nekaj posebnega, prav tako pa tudi poti, ki vodijo k njej. Te so res lepe in zanimivo
speljane, ne glede kje v dolini začneš pot.

Letos se nas je 22 pohodnikov podalo od planinskega muzeja v Trenti po poti čez Planino Lepoča proti
sedlu čez Dol in nato proti Prehodavcem. Vreme nas je že na začetku poti opomnilo, naj bodo oblačila
za dež blizu. Pa razen nekaj kapelj, ki so nas na začetku poti osvežile hujšega, oba dneva ni bilo. Pot se
je vse skozi strmo vzpenjala, občudovanje najrazličnejših rožic in trav ob poti nam je dajalo zagona za
premagovanje strmine. Na sedelcu, križišču poti iz naše strani, in iz Zadnjice proti Prehodavcem, sva
se dva člana odločila, da obiščeva še dvatisočak Veliki Konj, ki je sosed Zadnjiškega Ozebnika.
Kondicijsko dobro pripravljeni so prvi na kočo prispeli že ob pol četrti uri popoldan. Ob 19 uri zvečer
pa smo bili že vsi zbrani v planinski koči. Mlada oskrbnika sta nam postregla z zelo okusno enolončnico,
tudi pivo se je izredno prileglo.
Še preden smo se porazgubili po posteljah, nam je Branko, ki je v imenu MDO vodil izlet dal napotke
za drugi dan. Avtobus nas je čakal v Bohinju. Pot do tja smo si lahko izbrali sami glede na kondicijo, ter
zanimanje za lepoto konkretne poti. Tako smo sestopali po skoraj vseh poteh , ki vodijo iz Pehodavcev
v Bohinj. Eni so se podali na dolgo, vendar lepo pot proti Komni in naprej v Bohinj, drugi so šli čez
Komarčo, tretji pa so preskusili nov sistem vožnje iz Bohinja proti planini Blato, in so se podali po
fužinskih planinah vse do parkirišča na planini Blato, kjer jih je čakal taksi do Bohinja. Sistem deluje.
Vsi dobre volje, brez nezgod, brez zamud in z lepimi vtisi smo se zbrali na parkirišču pri Savici in se
odpravili proti domu. Obljubili smo si, da še pridemo, zahvalili pa smo se Branku za odlično izpeljan
izlet.
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POROKA NA KALSKI PLANINI
14. julij 2018
Mladoporočenca: Polona SENČAR iz Hrastnika in Miha OTONIČAR iz Cerknice
Najbolj dragocena stvar, ki jo ženska lahko dobi v dar, je moško srce.
Ni res, da je samo eno sonce in da samo ono greje.
Sonc je na nebu, da jih nihče ne prešteje.
(Tone Pavček)

Naj bo sonce ali vihar, srečen bodi mladi par.
In luč ljubezni naj gori, do konca vajinih skupnih dni.
Hrastniški planinci jima želimo srečno in dolgo skupno življensko pot.
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Irena Zdovc
Zgodnje petkovo jutro, vreme naj bi
vsaj pol dneva zdržalo suho in mi
vesela družba, ki smo bili
pripravljeni na nov izziv - novo pot,
tokrat je to Jerebica. 2126 m visoka
krasna gora iz katere se vidi daleč
naokrog. Najbolj pa sem bila
prevzeta nad pogledom na
Rabeljsko jezero, saj sem ne dolgo
nazaj stala ob njem in od spodaj
občudovala to močno goro, na
katero sem si želela priti še to leto.

Naše jeklene konjičke smo parkirali
ob cesti na izhodišču Bele vode, si
pripravili nahrbtnike, se obuli v
primerno obutev in z nasmehom na
licu smo pričeli s potjo. Tom, naš
vodnik , je to pot pred leti že prehodil, zato nam je ob poti večkrat natrosil kakšne podrobnosti o samem
predelu, o naši poti in nas seznanil z vršaci, ki smo jih občudovali na drugi strani doline. Od vseh
naštetih sem si zapomnila le Visoko Belo špico, že po videzu zelo zahtevna za pristop. In v nizu vseh, se
mi zdi da so bili sami zahtevni vrhovi, vrhovi ki čakajo na najbolj izurjene hribolazce.
Stezica nas je pripeljala najprej na kolovoz iz
katerega pa kar kmalu zavijemo desno v strm
gozd. Nobenih posebnosti na poti, a teren je
spolzek in previdnost zato ni odveč. Iz gozda
preidemo na odprti del, ki je kar precej poraščen
tudi s koprivami, tako da kaj hitro dobiš kakšen
pekoč pozdravček po nogi in mokro kamenje, ki
je prav zoprno pri vzpenjanju. Še malo bolj
naporno se je vzpenjati po melišču, kjer
naredimo tri korake naprej in dva nazaj in s tem
tempom pridno naprej vse do Jezerskega sedla.
Tu se naša pot združi z ono iz Možnice, ki pride
iz slovenske strani. Teren postane odprt, skalnat
in poln najrazličnejšega cvetja. Občudovanju ni
in ni konca, tako da pri tem oblaki in megle ki nas
strašijo izgubijo vsak pomen. Smo pa med potjo deležni tudi kratkih »sončnih trenutkov«, katerih je
bilo res bolj malo, a so bili ti še toliko lepši. Res pa je da ob teh kratkih trenutkih spoznamo resnično
moč sonca. Nekaj naših pohodnikov, ki
osvajajo vse naše dvatisočake, še mimo grede
skočijo na Gorenji Krivi rob. Pot se rahlo spusti
in tu je potrebno malo poplezati in od tu se že
vidi naš vrh. Pot se vije po skalnih gmotah, kjer
je potrebna maksimalna previdnost, včasih
tudi malo plezanja in še ozka stezica po
prečudoviti rožni preprogi do samega vrha.
Neizmerno smo veseli da nam je tudi tokrat
uspelo. Na trenutke nam je dano pogledati
proti dolini ki je strmo pod nami. Vasica Log
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pod Mangartom, pa Rabeljsko jezero, Predel…
Samo ugibamo lahko kakšnih razgledov bi bili
deležni v lepem vremenu. A kljub vsemu smo
zelo zadovoljni, saj pot ni lahka, pa tudi kar
dolga je.

Vreme nas je opozarjalo, da je bolje da se čim
prej spustimo nazaj v dolino, če hočemo še uiti
dežju, ki se nam kar hitro približuje. Zbrano in
previdno smo sestopali in do avtov prišli tik
pred hudo nevihto. Verjamemo, da imamo
nekoga ki je nad nami in tako lepo skrbi za nas. Samo par minut kasneje in bili bi povsem premočeni,
tako pa smo že v varnem zavetju in se čudimo moči narave.
Ker je vremenska napoved tudi za naslednji dan bolj kot ne slaba, se družno odločimo da naš dvodnevni
pohod spremenimo v enodnevnega. Na naši strani, v vasici Rateče, se ustavimo v prijetnem gostišču
kjer potešimo naša žejna grla in pokomentiramo našo pot. Sreča in nasmehi na obrazih povedo več kot
tisoč besed. Smo sami navdušeni pohodniki, ki jim narava pomeni res veliko in vsak novo osvojeni vrh
je kot smetana na sladici. Ponosni smo in hkrati neizmerno hvaležni za vsak tak dan ko nam je dano še
varno spoznavati nove poti, nove ljudi in si bogatiti naše duše s tako lepimi občutki. Občutki ki nimajo
cene in se jih ne da kupiti, le v živo doživeti.
Resnično cenimo vsak dan, ki ga lahko preživimo v družbi podobno mislečih ljudi in tam kjer smo
najrajši - v hribih seveda. Tam kjer ni potrebno veliko besed, tam kjer začutiš močno povezanost z vsem
stvarstvom. V tišini in z avditorijem ki ga ni nikjer v dolini, tam, kjer bi si želel kar ostati za zmeraj. In do
vseh teh vrhov nas vodijo najrazličnejše poti in naj nam nikoli ne zmanjka veselja in idej za nove poti.

»Kdor išče cilj bo ostal prazen ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot bo cilj vedno nosil v sebi.«
To so misli Nejca Zaplotnika, ki naj nam bodo popotnica za naše nove poti…
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Irena Zdovc
Sezona pohodništva in obiskovanja
naših prelepih gora je na vrhuncu in
komaj čakamo, da spet kam gremo.
Tokrat je v planu osvojitev Žrd-a in
Mangart-a.
Problem je zgodnje vstajanje, a ko se
približujemo Ljubljani in ko so na
obzorju že vidni obrisi naših vršacev, je
vse pozabljeno in vsi smo v
pričakovanju novih doživetij.

Dvanajst navdušencev iz našega PD,
pridružita se nam še dva podobno
misleča iz Trbovelj in skupaj se
odpeljemo čez mejo proti Sella Neveji.
Na poti na Žrd
To je dobro obiskano Italijansko
smučišče, ki je povezano s smučiščem na Kaninu. Malo še počakamo, potem pa se s prvo gondolo,
odpeljemo do sedla. Okrog in okrog nas visoki vršaci, Kaninsko pogorje s Prestreljenikovim oknom in
naprej proti današnjem cilju Žrd-u. Pot nas popelje mimo koče Rifugio Gilberti, kjer je kot v botaničnem
vrtu. Kar nekaj cvetlic poznam, a ko je vsega toliko pred menoj ostanem brez besed, saj vidim da jih je
še toliko nepoznanih med njimi. Ena lepša od druge, vse od bele, rumene, rožnate, modre in kaj vem
koliko barv me obkroža. Pazim da kakšne nehote ne pohodim in se čudim in čudim. Ene rastejo
posamičo, spet druge tvorijo prave cvetne aranžmaje in vse je usklajeno tako lepo kot bi jih uredila
najbolj strokovna roka. Poleg tega pa z vsakim korakom novi pogledi, daleč tja na ono stran kjer smo
lansko leto osvojili Špik hude police,
poleg pa se bohoti Montaž v vsej svoji
mogočnosti in lepoti. Nenehno nam
pogledi uhajajo zdaj sem, zdaj tja. Še
dobro, da sama pot ni preveč
zahtevna in nam tako dovoli malce
manj pozornosti pri sami hoji. Stezica
nas pripelje mimo opuščene utrdbe
pod Belo pečjo in naprej po dobro
ohranjeni mulatjeri. Prečimo kar nekaj
grap, kjer je še vedno nekaj snežnih
zaplat in
naprej proti bivaku
Marussich. Ta je v bistvu že pod
sedlom za vzpon na današnji vrh.
Poskrbimo za naše želodčke, da ne
bodo lačni in žejni, potem pa
Na vrhu Žrd-a
zagrizemo strmo v breg. Delno travnato
pobočje, ki se z višino vse bolj spreminja v skalovje. In na vrhu, kaj kmalu ugotovimo, da je »pravi vrh«
odmaknjen še vsaj pol ure naprej po grebenu. Čeprav se je zdelo vse v isti liniji, smo se podali do
uradnega vrha. Nič posebnega, a previdnost je vedno na prvem mestu, saj je teren zelo razgiban in
potrebno je malo poplezavanja. Med potjo smo opazovali kozoroge kako uživajo na svojem terenu in
se čudili njihovi lepoti in njihovi spretnosti pri skakljanju po strmem skalovju.
Pot nazaj proti izhodišču nam ni delala problemov, le sonce nam je malo ponagajalo, saj je najbolj grelo
ravno pri vzponu, potem proti gondoli pa so nas že strašile posamične dežne kaplje, zaradi katerih smo
en čudovit vrh, smo se poslovili od še malo bolj pohiteli, tako da smo bili čim prej nazaj v dolini. Veseli,
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s prečudovitim pogledom na večerne
obrise gora
da smo brez problemov osvojili še
Ženski klepet po večerji
prijateljev, ki sta imela v ponedeljek
delovni dan, mi pa smo se odpeljali naprej proti Predelu in k koči na Mangartskem sedlu, kjer so nas
prijazno sprejeli in kjer smo tudi prenočili. Do večera je bilo še kar nekaj ur, tako, da smo imeli dovolj
časa za kramljanje in posedanje na sončku. Vmes pa so se naši pogledi že sprehajali po mogočnem
vrhu, ki se je bohotil pred našimi očmi in okolico sedla, ki je prav fascinantna. V poletnih mesecih je na
sedlu kar težko dobiti še prosto parkirno mesto, saj se vijejo cele kolone ljudi, ki se bolj ali manj
primerno napravljeni podajajo na goro. Nekaj pa se jih zadovolji tudi s sprehodi po lepem, zelo
razglednem sedlu, pa že tudi sama vožnja po cesti je nekaj posebnega, tako da postane vožnja prav
adrenalinska, še posebej ob srečanju s kakšnim večjim avtom.
Po večerji se jih nekaj odpravi že počivat, nekaj pa se nas zaklepeta s prijaznim oskrbnikom, ki veliko
ve o naših gorah. Kar nekaj novosti smo izvedeli o koči Morbegni pod Triglavom in njenim žalostnim
propadom. Žal je po naših gorah kar nekaj podobnih zgradb, ki bi lahko nudile pohodnikom streho nad
glavo, a je zob časa naredil svoje in so žalostno propadle.
Noč je jasna in na nebu je milijone zvezdic, pa lunca ki ji manjka še nekaj malega do svoje polnosti. In
vse na okrog je en sam MIR. Kaj je že to? Navajeni smo vsakodnevnega hrupa, ki nas ubija in verjamem,
da že marsikdo več ne ve kaj je resnični mir-tišina. Kar ne morem v posteljo, saj me je ta prelep pogled
povsem prevzel in tišina vse na okrog me je očarala. Sklonjena skozi okno slonim, poslušam in
opazujem, predvsem pa se čudim lepoti ki je pred mano.
Zbudili smo se v lepo, a hladno jutro. In tako dobro kot sem spala to noč v tej ljubki kočici, se ne
spomnim, če sem sploh že kdaj v kakšni koči.
Po zajtrku smo se odpeljali na sedlo, od tam naprej pa v popolni opremi zagrizli naprej v hrib, po
Slovenski smeri na Mangart. Nekako smo se razdelili na dve skupini, eno »brzinsko-neustrašno« in
drugo »malo počasnejšo-a zelo pogumno«. Pot je dobro zavarovana, tako da nam je šlo zelo dobro od
naših nog in rok, seveda pod budnim očesom naših dveh vodnikov, Toma in Vojka. Čeprav smo imele
ženske vse samovarovalne komplete, smo vrh dosegle brez vsakršnega vpenjanja in bile kar malo
ponosne na sebe da nam je šlo tako dobro. Vrh je kar dobro obiskan, a si kljub vsemu lahko izborimo
»svoj prostor«, tako da lahko varno občudujemo našo okolico okrog nas in prepoznavamo vršace, ki so
pred nami.
Tudi pot nazaj v dolino - po Italijanski strani nam je šla lepo, le ljudi je bilo na poti veliko, tako da je bila
potrebna še večja previdnost. Nekaj izmed pohodnikov je bilo povsem neprimerno obutih in oblečenih
za tako pot. Nikoli ne bom razumela ljudi, ki se na take poti podajajo opremljeni kot da so se še malo
prej sprehajali ob morju in za tisto več se pa podajo še malo v gore. Njihovo ravnanje je milo rečeno
povsem neodgovorno do sebe, še bolj pa do reševalcev, če bi bila potrebna kakšna njihova pomoč. Pod
nujno bi morali odgovorni pri PZS nekaj postoriti na tem segmentu, saj razmere postajajo marsikje že
zelo kritične in v nebo vpijajoče.
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Plezanje po Slovenski poti na Mangart
Srečni, saj smo se vsi varno vrnili nazaj na sedlo in pri koči »nazdravili« našemu slavljencu Vojku, ki je
tako kot mi vsi, vsako leto malo bolj zrel, o letih pa se tako ne govori. Kar težko se je bilo posloviti od
tako prijazne kočice in njihovih prijaznih oskrbnikov. A po vsem lepem, vedno sledi tudi slovo-do
naslednjič, ko nas gora ponovno pokliče k sebi. V svoja nedrja, kjer si bomo z vsem spoštovanjem do
gore vtirali pot do samega vrha in seveda tudi nazaj v dolino.
Ne vem od kje ta rek »gora ni nora, nor je tisti, ki gre gor«? Če greš v goro s spoštovanjem do nje, če
začutiš skalo, okolico okrog sebe, verjamem da te gora sprejme in te varno popelje po poti, ki si si jo

izbral.
"Gore so mi vedno žarele v posebnem, čarobnem blesku; še danes čutim globoko v srcu, da mi pojejo
pesem o večni lepoti."
To so besede našega preminulega alpinista Tineta Miheliča, ki ni bil le izjemen alpinist, plezalec, ampak
je gore doživljal kot estetsko svetišče. Svojo ljubezen do visokih vršacev je v knjigi ''Klic gora'' opisal kot
skrivnostni glas, ki te kliče, a ga ni mogoče zaznati s sluhom, temveč le s srcem. Nima se mu smisla
upirati, saj pusti v človekovi duši trajno sled, nekakšno infekcijo, zoper katero še niso našli zdravila.
Morda so te njegove spretne besede dobra ponazoritev, kaj ti lahko gora ponudi, kako ti obogati
življenje (vzeto iz neta).
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Fanči Moljk

V nedeljo, 18. novembra je potekal 18. pohod po Vertovčevih poteh, kjer je delal in živel Matija
Vertovec, duhovnik ki je prvi pisal o vinogradništvu, vinarstvu in kletarstvu. Pisal je tudi o zgodovini,
uporabni kemiji in še o čem. Izdal je tudi več knjig.
Iz Zasavja je že tretjič odpeljal avtobus proti Ajdovščini ob pol petih zjutraj s pohodniki iz Zagorja in s
hrastniškimi planinci.
Pot se začne pod mogočnim hrastom pred vasjo Ustje, kjer se pohod tudi zaključi. Vodi po vaseh,
travnikih, mimo vinogradov, polj in po gozdovih. Je krožna pot, dolga 4 do 5 pa tudi lahko več ur.
Odvisno od tega, koliko se ustavljamo ob številnih stojnicah, kjer so na voljo domače dobrote po zmerni
ceni – od sendvičev s pršutom, zaseko, domačim žganjem z zelišči, razne vrste vina ... in seveda kakiji,
ki jih je bilo mogoče videti ponekod še na drevesih. Zanimivo je bilo opazovati otroke, ki so prodajali
ob stojnicah in postregli z vsemi podatki, kar se tiče sorte vina, medu, raznih likerjev, domačega peciva,
ki ga imenujejo biškoti in podobnih dobrot. Ponekod so stali v ozadju starejši, večinoma pa ne. Zgodaj
je treba začeti!
Če smo na začetku navajali ure, ki jih porabimo za pohod, povejmo še za kilometre, ki jih na raznih
vabilih nismo našli. Pohodniki, ki so pot prehodili večkrat, pa ocenjujejo, da je okoli 18 do 20
kilometrov. Kar dober zalogaj za tiste, ki si ne nabiramo dnevne kondicije s hojo. Za večino pa ne
predstavlja težav, saj pride vsako leto okoli 5000 ljubiteljev te rekreacije. Temperature so bile še vedno
nad ničlo, ponekod pa je pihala burja, na kar smo bili ustrezno pripravljeni. »Kakšna burja?« so
komentirali prebivalci Vipavske doline. »Le pihljalo je malo ...!«
Na zaključku pričaka obiskovalce tega konca Slovenije v Ustju vsako leto bogato obložena kmečka
tržnica. Dobrote, ki jih ne dobimo na vsakem koraku: vrhunski ovčji sir, platoji kakijev, posušenih
kakijev, čebula, česen, razne vrste medu, razne vrste vin, pecivo – vse po ugodnih cenah. Vsi pridelki
so seveda domače pridelave.
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Irena Zdovc

Zbudila sem se v nedeljsko jutro in bila presenečena nad mokrimi cestami in pločniki. Vremenska
napoved je bila povsem drugačna in ta nam je obljubljala lepo vreme. Dileme, ali naj kljub vsemu grem
na pohod, za katerega sem se že predhodno prijavila, sploh ni bilo, le malo razočaranja ko pričakuješ
nekaj drugega potem pa si soočen z dejstvi, ki so povsem drugačna.
Bolj kot ne v običajni sestavi, smo se odpeljali proti mejnemu prehodu Ljubelj, kjer je bilo še vse v megli,
a jutro samo je bilo za ta čas pretoplo.

Oprtani z nahrbtniki smo zagrizli v strmino ob smučišču. V zraku je bilo ogromno vlage, tako da smo bili
vsi po vrsti povsem prepoteni, ko smo prispeli do prijazne koče na Zelenici. Če hočemo ostati zdravi, se
je seveda potrebno takoj preobleči v suha oblačila, popiti topel čaj, pa srkniti tudi nekaj »takratkega«.
Kar obsedeli smo, saj nam koča ponuja udobje kakršno žal ni pravilo po naših gorah. Vodnik Tom se je
pri oskrbniku pozanimal o naši planirani poti in ta mu je odsvetoval naš pohod, češ da je glede na
»mokre razmere« prenevarna in potem se je razvila kar zanimiva debata o tem kam naj jo mahnemo.
Vožnje do Ljubelja ni tako malo in res bi bila škoda, da nebi naredili kakšnega primernega vzpona, a
idej je bilo kar nekaj, odločiti pa smo se morali za eno samo. Na koncu smo se soglasno odločili, da
gremo na predvideno pot in to z veliko mero pazljivosti in odgovornosti.
Pot nas vodi mimo koče, potem pa strmo v breg, ki je ves premočen in tudi par malih, zemeljskih plazov
obhodimo. Vmes nam pogledi uhajajo na vse strani, saj se meglice redčijo in že smo deležni
marsikaterega lepega pogleda. Za kočo se bohoti ostenje Begunjščice, levo od nas pa že lahko vidimo
daleč tja do samega očaka, vmes pa dominira mogočni Stol. Meglice ustvarjajo pravljične slike, ki jih z
besedami težko opišem. Pogledi se spreminjajo iz minute v minuto in prav mistično vzdušje je v zraku.
Iz vrha Ljubeljščice gledamo v debelo megleno preprogo pod nami, iz katere štrlijo posamezni gorski
osamelci. Kot bi imeli pred seboj velika, slikarska platna, na katera različni mojstri rišejo svoje občutke,
ki se med seboj zelo razlikujejo ( »vsake oči imajo svojega malerja« ). Še posebej me očarajo podobe v
zlate iglice odetih macesnov, ki še polepšajo slike, ki se vrtijo pred nami. To so trenutki, ko ni potrebno
veliko besed. Dovolj je, da postojimo in se zazremo v podobe pred nami in si dovolimo, da naša duša
poleti. Poleti in leti nad vsemi temi lepotami.
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Pred nami se je že videl del naše poti, ki
pelje po grebenu, vmes je nekaj spustov
po šodru, nekaj poplezavanja in spet dvig
na greben in tako, bolj kot ne v istem
ritmu ponovimo nekajkrat. Priznam, da
sem bila kar malo ponosna nase, saj
nisem imela kakšnih večjih fobij, res pa je
bila potrebna velika previdnost in
zbranost. Lepo smo napredovali in kar
kmalu smo opravili z zahtevnim delom
poti, nato pa se še sprehodili po bolj
gozdnatem delu, ki nas je pripeljal do
koče na starem prelazu Ljubelj. Sama
sem bila tu prvič, Jože naš pohodnik pa
nam je vedel povedati, kako se je včasih
tu vozil v Avstrijo. Baje je to najlepši in
najstarejši prehod v Evropo. Zanimivo
koliko znanih osebnosti se je v zgodovini
poslužilo tega prehoda. Idejne zasnove o
današnjem prehodu pa je dal že Janez
Vajkard Valvasor, davnega leta 1689,
današnji predor pa je bil odprt šele, leta
1964? Promet preko starega mejnega
prehoda je za avtomobile danes zaprt, le
septembra imajo dirko starodobnih avtomobilov in motorjev, kar bi si mogoče bilo zanimivo kdaj
pogledati. Pozimi pa se gremo lahko, seveda na lastno odgovornost, sankati z vrha prelaza.
Zadovoljni da nam je uspelo dobro in predvsem varno opraviti z današnjo potjo, ki ni bila tako
enostavna, pa v zadnjem delu zelo blatna, se počasi spustimo po slabe tri kilometre dolgi cesti s
trinajstimi serpentinami nazaj
na izhodišče, do parkirišča pred
mejnim prehodom Ljubelj.
»Če ti preostane samo še en
dih, ga porabi za to, da rečeš
HVALA«
(P.Brow)
O zadnjem dihu še ne bomo
razmišljali, a neskromno se pa
moramo zahvaliti, da nam je bil
kljub vsemu podarjen tako lep
pohod in doživetje v naravi, ki ti
pusti trajni pečat v duši. Slike se
bodo še dolgo vrtele in vrtele v
naših glavah in zavedanje koliko
lepih kotičkov je še neodkritih v
naši lepi deželi. Trudili se bomo,
da jih v prihodnje odkrijemo še
veliko. Jutri, pojutrišnjem, vse
do zadnjega diha…
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Planinsko društvo Hrastnik
Log 3
1430 Hrastnik

Zadeva: VSEBINSKI IN FINANČNI PROGRAM

za leto 2019

V letu 2019 načrtujemo prihodke v proračun v višini cca. 10.920 Eur.
PRIHODKI v Eur
Članarina
Prihodki iz občinskega proračuna (sofinanciranje športnih programov)
Prihodki donacij športne zveze
Prihodki sponzorskih sredstev
Prihodki iz razpisa sofinanciranja prireditev posebnega pomena
Prihodki najemnine za dom na Kalu
Prihodki od donacij iz odmerjene dohodnine davčnih zavezancev
Prostovoljni prispevki članov
PRIHODKI
skupaj Eur

3200,00
1400,00
100,00
0,00
0,00
6000,00
220,00
0,00
10.920,00

Odhodke bomo prilagajali prihodkom.
Vsebinski program dela društva v letu 2019 naj bi zajemal naslednje aktivnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izletniška dejavnost po programu izletov,
izvedba tradicionalnih akcij PD Hrastnik,
redni pregledi, vzdrževanje in obnova planinskih poti, montaža 20 smernih tabel,
redno vzdrževanje Planinskega doma na Kalu in okolice,
vgradnja Male komunalne čistilne naprave (MKČN) pri Planinslem domu na Kalu,
vzdrževalna dela na zajetju vode, črpališču in vodnem rezervarju,
zamenjava starih gasilnih aparatov, zamenjava ventilov na hidrantih,
zamenjava vrat na teraso,
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 lepo 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 2018
JANUAR:

sreda
sob.
sob.

02.01
05.01
19.01

Novoletni pohod na Kum
Pohod na Osankarico
Sveta trojica

FEBRUAR:

sob.
ned.
sob.

02.02
10.02
16.02

Trdinov vrh na Gorjancih
Pohod na Zasavsko sveto goro
Sveta Ana nad Ribnico

MAREC:

sob.
ned.
sob.
sob.

02.03
10.03
23.03
30.03

Po vrhovih nad Soriško planino
Zbor markacistov MDO Zasavja
Po robovih Čavna
Občni zbor PD Hrastnik na Kalu

APRIL:

sob.
sob.
sob.
ned.
ob.

06.04
13.04
20.04
21.04
27.04

Zbor vodnikov MDO Zasavja
12. Ojsterškov pohod na Kal, čistilna akcija na Kalu
Gradiška tura nad Vipavo
Jurjevanje v Gorah
Šarhov pohod

MAJ:

sreda
ned.
sob.

01.05
12.05
25.05

Prvomajsko srečanje na Kalu
Visoki Mavrinc
Društveni izlet

JUNIJ:

čet.
sob.

06.06
15.06

sob.
pet. - sob.

22.06
28÷29.06

Srečanje starejših planincev MDO Zasavja - Gore
Dan planinskih doživetij – Lisca
Dan zasavskih planincev – Lisca
Dan mladih planincev MDO Zasavja – Lisca
Gorski Kotar
Meddruštveni izlet na Prehodavce

JULIJ:

ned.

14.07

Brana

AVGUST:

sob.
sob.
sob. - ned.
ned.

03.08
03.08
17÷18.08
25.08

Popoldne ob citrah na Kopitniku
Kanin
Komna - Razor planina – Vogel – Črna prst
Kumska nedelja

SEPTEMBER:

sob.
sob.
sob. - ned.

14.09
21.09
28÷29.09

Špik nad špranjo (Italija)
Srečanje Zasavcev, Savinjčanov in Laščanov na Mrzlici
Čez Pohorje od Maribora do Slovenj Gradca

OKTOBER

sob.
ned.
sob.
sob.

05.10
06.10
12.10
19.10

Sovretov pohod v Šavno peč
Repov kot
Kostanjev piknik na Kalu
Macesnovec

NOVEMBER:

sob.
sob.
sob.
ned.

02.11
09.11
16.11
24.11

Trupejevo poldne
Levstikov pohod od Litije do Čateža
Travna gora
Pohod na Čemšeniško planino

DECEMBER:

sob.
sob. - ned.

07.12
14÷15.12

Večerno druženje na Mrzlici
Zaključni izlet v letu 2019 - po dogovoru

Pridržujemo si pravico do spremembe programa – prestavitve, dopolnitve ali odpovedi posameznega izleta zaradi
vremenskih ali drugih okoliščin.
Na posamezne izlete se podajamo vremenskim razmeram in zahtevnosti izleta ustrezno opremljeni, ter
kondicijsko pripravljeni.
Želimo vam veliko lepih trenutkov na naših izletih.
UO PD Hrastnik
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TRANSFERZALCI IN POHODNIKI PD HRASTNIK V LETU 2018
SLOVENSKA PLANINSKA POT:

1. LESKOVŠEK Renata

ZASAVSKA PLANINSKA POT:

1.
2.
3.
4.

POT SPOMINOV NOB OBČINE HRASTNIK

1. PERGAR Olgi
2. PERGAR Marjan

VUČETIČ Ivan
VUČETIČ Marija
BABIČ Stane
ČEPERLIN Marjeta

POHODNIKI (ČLANI PD), KI SO BILI V LETU 2018 VEČ KOT 50 KRAT NA KLOBUKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KAŠE Jože
ROMIH Zdenka
DELIČ Danilo
VUČETIČ Miri
GRAČNER Marjan
FAKIN Bogo
TRŠEK Ivan
KRIŽNIK Ivanka
SABASU Brane

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

KAVZAR Marko
ROMIH Franci
SKOČIR Bojan
EREIZ Maja
KOLOBARIČ Novko
ZDOVC Irena
PUFLER Ečo
SAVIOZZI Nataša

Čestitamo vsem pohodnikom za opravljene pohode oziroma uspešno končane transferzale.

PRIZNANJA V LETU 2018
BRONASTI ČASTNI ZNAK PZS
1.
2.

VUČETIČ Ivo
ZDOVC Irena

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