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POZDRAVLJENI PLANINSKI PRIJATELJI

120-letnica organiziranega planinstva na slovenskih tleh je pomemben 
planinski jubilej, ne le za planince, temveč za ves slovenski 

narod. Planinstvo je skozi stoletje ohranjalo slovensko zavest, domoljubje in 
ustvarjalnost.

»Kako da je po vseh planinskih hribih, kamorkoli pelje pot, videti tuje delo? 
Tuja roka zaznamuje pota, postavlja koče in naprave in na naših slovenskih 
tleh le nemške napise in kažipote. Komu? Večinoma slovenskim hribolazcem! 
Vzdramimo se, so rekli, si podali roke in sklenili, ne prej odnehati, dokler se ne 
ustanovi slovensko planinsko društvo.«

To so bile besede piparjev, izrečene 23. julija 1892 na izletu na Stol. Ravno 
oni so pripomogli, da je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo (SPD). 
Ustanovni občni zbor je potekal 27. februarja 1893 v vrtnem salonu pri  
Maliču - danes tam stoji trgovska hiša Nama.

Med obema vojnama je SPD gradil koče in obnavljal stare, vse z namenom 
spodbujanja poletnega in zimskega planinstva ter smučarskega športa. Fašistična 
in nacistična okupacija sta SPD in podružnice odrezali od gora. Kljub težkim 
razmeram se je planinski odbor v Ljubljani odločil, da bo v teh razmerah 
nadaljeval z delom. Po koncu vojne je planinstvo iskalo nove oblike. Najprej je 
bilo organizirano v sklopu Fizkulturnega odbora Slovenije in nato pod okriljem 
Odbora za planinstvo in alpinistiko Fizkulturne zveze Slovenije. Leta 1946 je 
bilo ustanovljeno Planinsko društvo Slovenije in nato leta 1948 Planinska zveza 
Slovenije kot zveza planinskih društev.

Planinska zveza Slovenije je danes ena največjih in najbolj množičnih 
nevladnih organizacij. Ob koncu leta 2012 je bilo vanjo včlanjenih 277 društev 
in 57 520 članov posameznikov. Planinska društva upravljajo s 176 planinskimi 
kočami, zavetišči in bivaki z okoli 6000 ležišči. Markacisti vzdržujejo mrežo 1661 
poti v skupni dolžini 9000 km. Preko 1600 registriranih vodnikov skrbi za varno 
hojo v gore za člane vseh starostnih skupin. Da pa bo ostala narava kar najbolj 
neokrnjena, skrbi vrsta gorskih stražarjev in varuhov gorske narave.

Kaj pa jutri? Ni bojazni, da bi šlo kaj narobe. To nam zagotavlja prostovoljstvo, 
po katerem je prepoznavna planinska dejavnost na vseh ravneh organizacije. 
          

2 Marinka Koželj Stepic
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KDO JE KDO V MDO PD LJUBLJANE?

Naslov: 
MDO PD Ljubljane, Ul. Pavle Jeromnove 12, 1000 Ljubljana
e-mail: mdo.ljubljana@pzs.si
Spletna stran: www.mdo-ljubljana.net

Predsednica:  
Marinka Koželj Stepic, Ul. Pavle Jeromnove 12, 1000 Ljubljana - PD Integral
e-mail: marinka.kozelj@gmail.com

Tajnica: 
Jelka Kresnik - PD Saturnus
   
Gospodarski odbor:
Predsednik: Janez Omahen, Ob Grosupeljščici 14b, 1290 Grosuplje 
  PD Grosuplje
  e-mail: janez.omahen@siol.net
Člani:  Tone Jan - PD Obrtnik, Dušan Nosan - PD Ribnica,  
  Stane Novak - PD Dobrepolje

Odbor za pota:
Predsednik: Marijana Jelen, Ul. k studencu 8, 1215 Medvode
  e-mail: marjana.jelen@evj-kabel.net
Člani:  Marjan Kovačič - PD Šmarna gora,  
  Hinko Šolinc - PD Ljubljana - Matica, Mitja Štajduhar - PD Pošte  
  in Telekoma, Stane Vidovič - PD Kočevje

Odbor za varstvo gorske narave:
Predsednica: Alenka Zega, Alešovčeva 18, 1000 Ljubljana - PD Obrtnik
  e-mail: mitja.zega@gmail.com
Člani:  Drago Cencič - PD Pošte in Telekoma, Branko Dolinar -   
  PD Ljubljana-Matica, Ivica Mravlje - PD Rašica,  
  Andreja Papež - PD Ljubljana-Matica

Vodniški odbor:
Predsednik: Primož Zupančič, Sp. Rudnik 1/14, 1000 Ljubljana - PD Rašica
  e-mail: zupancic.pz@gmail.com
Člani:  Boštjan Gačnik - PD Krim, Marinka Koželj Stepic - PD Integral,  
  Drago Metljak - PD Ljubljana-Matica 
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Odbor za propagando:
Člani: Janez Bohinc - PD Rašica, Vlado Cilenšek - PD Krim, Marjan Klančar -  
 PD Iskra Ljubljana, Romana Kocjančič - PD Mercator

Nadzorni odbor:
Predsednica: Silvana Cilenšek Palik, Tomišelj 17, 1292 Ig - PD Krim
  e-mail: cis@siol.net
Člani:   Tončka Pogačnik - PD Pošte in Telekoma,  
  Mojca Zupan – PD Polž
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PRIZNANJA V LETU 2012

Priznanja PZS

Spominska plaketa za 70 let:
 Jože Hribar     PD Pošte in Telekoma
 Marija Peca     PD Pošte in Telekoma

Spominska plaketa za 65 let: 
 Stanislav Tomšič    PD Pošte in Telekoma

Zlati častni znak PZS:
 Srečko Jugovic     PD Saturnus
 Rado Purkart     PD Saturnus
 Božidar Lavrič     PD Ljubljana-Matica
 Franc Škarja     PD Pošte in Telekoma

Srebrni častni znak PZS:
 Janez Pohar     PD Viharnik
 Silvana Cilenšek Palik    PD Krim
 Feliks Golob     PD Krim
 Jože Krašovec     PD Krim
 Joško Curk     PD Saturnus
 Danilo Patarčič    PD Črnuče

Bronasti častni znak PZS:
 Peter Bajec      PD Železničar
 Gregor Kovačič    PD Železničar
 Sašo Matas     PD Železničar
 Igor Strgar     PD Železničar
 Miha Vuk     PD Črnuče
 Dušan Žigon     PD Črnuče
 Darinka Gaberščik    PD Pošte in Telekoma
 Ingrid Peršolja     PD Pošte in Telekoma
 Ivan Trampuž     PD Pošte in Telekoma

Pisna pohvala PZS:
 Ksenija Vidmar    PD Saturnus
 Iztok Besedič     PD Črnuče
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 Primož Buh     PD Črnuče
 Andrej Erceg     PD Črnuče
 Blaž Germek     PD Črnuče
 Stanka Jelenc     PD Črnuče
 Miha Jemec     PD Črnuče
 Borut Naglič     PD Črnuče
 Jurij Rous     PD Črnuče
 Janez Smrke     PD Črnuče

Priznanja Vodniške komisije PZS

Častni vodnik PZS:
 Anton Kresnik    PD Saturnus

Priznanje za 10 letno delo:
 Boris Lazar     PD Pošte in Telekoma
 Stanislav Tomšič    PD Pošte in Telekoma
 Srečko Jugovic     PD Saturnus

Priznanje za 5 letno delo:
 Aleš Koršič     PD Pošte in Telekoma
 Borut Paškulin    PD Pošte in Telekoma
 Tomaž Stražar     PD Saturnus

Pisna pohvala:
 Zvonko Reljanovič    PD Saturnus
 Judita Valentinčič    PD Saturnus

Priznanja Komisije za varstvo gorske narave PZS

Bronasti znak dr. Angele Piskernik:
 Marija Miklič     PD RTV
 Ivica Mravlje     PD Rašica
 Simona Zorko     PD Krim

Vsem prejemnikom priznanj PZS iskreno čestitamo.
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PLAKETA DRŽAVNEGA SVETA

Državni svet Republike Slovenije in Zveza društvenih organizacij Slovenije sta 
4. decembra 2012 - dan pred mednarodnim dnevom prostovoljcev - že enajstič 
podelila plakete najzaslužnejšim prostovoljcem.
Letos je to visoko priznanje prejela Marinka Koželj Stepic za svoje skoraj štiri 
desetletja dolgo prostovoljno delo v planinski organizaciji in drugih društvih. 
Predlog je posredovala Planinska zveza Slovenije na pobudo predsedstva 
Planinske zveze Slovenije. 
Čestitamo!



9

POROČILO DELU MDO PD LJUBLJANE 
V LETU 2012

Poročilo o delu predsedstva in posameznih odborov za leto 2012 je pripravljeno 
na osnovi opravljenih nalog.
V nadaljevanju tega poročila so posamezna kratka poročila o delu predsedstva 
in odborov. Iz njih sledi njihovo sodelovanje tako s posameznimi odseki PD kot 
sodelovanje s komisijami PZS. V nekaterih primerih je sodelovanje zgledno, v 
drugih pa komaj zadovoljivo.

Poročilo o delu predsedstva MDO 2012

Predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednica, tajnica in vodje vseh odborov, se je v 
letu 2012 sestalo na 4 rednih sejah in 1 korespondenčni seji. Predsedstvo je pred-
vsem koordiniralo delo med odbori, pripravljalo gradiva za plenarne seje MDO 
in na zahtevo PZS oziroma njenih strokovnih služb pošiljalo podatke, poročila, 
plane itd. Predsedstvo je tudi obravnavalo predloge za priznanja PZS, ki so jih 
predlagala posamezna PD in jih posredovalo naprej na PZS.
V okviru MDO deluje 6 odborov: Vodniški odbor, Gospodarski odbor, Odbor 
za varstvo gorske narave, Odbor za planinska pota in Odbor za informiranje in 
propagando ter Nadzorni odbor. 
Plenarne seje so bile 3. Udeležba s strani članic, to je posameznih PD, je povpreč-
no 50%. Obravnavali smo gradiva, ki jih je pripravila PZS in do njih zavzemali 
stališča ter posredovali predloge na PZS. V letošnjem letu je bil dan velik pouda-
rek nadaljevanju razprave o novih izhodiščih novega statuta PZS. 
Predsednica oziroma njena namestnica sta se udeležili vseh občnih zborov oziro-
ma zborov članov PD, ki so poslala vabila.
Predsednica se je udeležila vseh sej UO PZS ali drugih sklicev, za katera je MDO 
prejel vabilo.
Problematika:
Sodelovanje med MDO in PZS je dobro. V letu 2012 so bila finančna sredstva 
MDO vodena na računu PZS na posebnem kontu.
Sodelovanje med MDO in PD je nekje zgledno, drugje pa tega sodelovanja sploh 
ni. Nekatera PD se plenarnih sej nikoli ne udeležijo. Vabila na plenarne seje in 
prav tako zapisnike pošiljamo na vsa PD in športne klube brez izjeme. Tako so 
vsi informirani o delu.
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MDO nima prostorov niti za sestanke niti za osnovna administrativna dela. Pri 
predsednici doma je shranjena dokumentacija in ves arhiv. Tu se pripravljajo tudi 
vsa vabila, zapisniki ipd. Seje predsedstva, plenarne seje, zbori vodnikov, zbori 
markacistov se selijo po Ljubljani kakor kdaj in kakor kje. Večina sej z večjo ude-
ležbo je v prostorih Športnega centra Triglav, z manjšo udeležbo pa v prostorih 
PD Saturnus v Zalogu. 
S finančnimi sredstvi, ki smo jih prejeli od PZS, smo pokrili večino stroškov iz-
polnjenih nalog odborov. V letu 2012 je bilo nekaj nepredvidenih stroškov, a smo 
kljub temu sofinancirali izobraževanja posameznim PD. Nekaj sredstev je ostalo 
in so namensko razporejena za stroške dela MDO v prvem četrtletju, saj od PZS 
realno pričakujemo sredstva nekje maja, ko bodo pričela pritekati sredstva od 
članarine. 

Poročilo o delu vodniškega odbora (VO)

VO MDO PD Ljubljane je imel en sestanek in en področni zbor vodnikov PZS. S 
pomočjo posameznih PD smo pripravili predlog za priznanja VK PZS.
Na področnem zboru, ki se ga je udeležilo samo 10 vodnikov iz 8 PD, smo raz-
pravljali o priznanjih VK PZS in o kvaliteti izobraževanja vodnikov PZS. Vodnike 
smo seznanili z zakonodajo vodenja in organizacije planinskih izletov. Zbora vo-
dnikov PZS se je udeležilo vseh pet delegatov našega MDO.
VO MDO PD Ljubljane je organiziral izpopolnjevanje VPZS v kopnih razmerah 
v Kamniški Bistrici 4. - 5. 4. 2012. Izpopolnjevanje, ki se ga je udeležilo 28 vodni-
kov PZS, je potekalo po vnaprej določenem programu. Organizacijski vodja je 
bila Marinka Koželj Stepic, tehnični vodja pa Drago Metljak.

Poročilo o delu odbora za varstvo gorske narave (OVGN)

OVGN deluje tako v okviru MDO z organizacijo nekaterih akcij kot tudi v Ko-
misiji VGN PZS. 
OVGN je v sodelovanju z posameznimi PD pomagal organizirati naslednje ak-
cije:
 - hoja po Jesenkovi poti
 - voden ogled Botaničnega vrta (odpadlo zaradi nezanimanja)
 - obisk Radenskega polja (odpadlo zaradi nezanimanja)
 - ogled rastišča lepega čeveljca v Kamniški Bistrici
 - organizirano izobraževanje za Gorskega stražarja (odpadlo zaradi premalo  
   prijav).
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Iz PD našega MDO je spomladi zaključilo tečaj za varuhe gorske narave 6 kan-
didatov.
OVGN je deloval s sprotnim obveščanjem po telefonu in elektronski pošti. V 
marcu in decembru je bil organiziran sestanek načelnikov odsekov VGN v PD. 
OVGN zelo dobro sodeluje s Komisijo VGN pri PZS. Najbolj zaslužne so predla-
gali za priznanje dr. Angele Piskernik. 
Vodja OVGN je skušala zbrati podatke za bazo podatkov, a zaradi slabega sode-
lovanja PD ni bila uspešna. 

Poročilo o delu odbora za planinska pota (OPP)

V letu 2012 sta bila sklicana dva področna zbora markacistov in ena korespon-
denčna seja. Na prvem zboru so poročali o delu na planinskih poteh v letu 2011. 
Ugotovili so, da evidence poti še niso urejene in da niso vsa PD poslala poročil. 
Izvolili so novega vodjo, Marijano Jelen iz PD Medvode.
Na drugem zboru so pregledali realizacijo dela odsekov PD in se dogovorili o 
nalogah v letu 2013. Skupaj so ugotovili, da je baza podatkov na PZS še vedno 
pomanjkljiva, a se počasi ureja. Planinske poti se vnaša v geografski informacijski 
sistem. Nato bo treba preveriti točnost podatkov o poteh in njihovih skrbnikih.
Udeležba na obeh zborih je bila dobra. OPP sodeluje tudi s Komisijo za pota pri 
PZS.

Poročilo o delu odbora za informiranje in propagando (OIP)

OIP je sodeloval pri organizaciji 19. Jurčičevega pohoda. Skupaj s PD Šentvid pri 
Stični smo organizirali 42. Tabor ljubljanskih planincev na Gradišču nad Stično.
Kot vsako leto je tudi v letu 2012 pripravil in izdal Bilten MDO PD Ljubljana. 
Odbor je v celoti poskrbel za pripravo in izdajo v dogovorjenem roku, formatu 
in likovni podobi. Bilten je izšel na 44 straneh, z barvnim ovitkom. V njem so se 
predstavili vsi odbori MDO, tu so podatki o vodnikih našega MDO, tu je pregled 
poti, za katere skrbijo PD našega MDO. Objavljeni so bili zapisi društev - jubi-
lantov. Nekatera PD so prispevala še svoje prispevke - vabila na svoje akcije, se 
predstavljala in podobno.
S Športno zvezo Ljubljane sodeluje pri dogovorih za konkretne akcije na obmo-
čju Mestne občine Ljubljana.
Vsa PD v MDO lahko na spletni strani MDO objavljajo tudi svoje društvene 
izlete in druge informacije.
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Poročilo o delu nadzornega odbora (NO)

NO se je sestal v začetku leta 2012. Predsednica MDO je pripravila finančno po-
ročilo ter dala v pregled celotno gradivo (račune itd.). NO je ob pregledu ugoto-
vil, da je poslovanje MDO vodeno po predpisih. Finančno poročilo je bilo v celoti 
sprejeto in potrjeno.
Vodja NO se je v letu 2012 udeležila vseh sej predsedstva MDO in plenarnih sej.

Poročilo o delu pokrajinskega mladinskega odbora (PMO)

V to poročilo ni kaj zapisati. PMO v okviru MDO PD Ljubljane ne obstaja več. 
Kljub velikemu trudu, da bi našli vodjo PMO, je zaenkrat MDO neuspešen. Ne-
katera PD vzorno delujejo z mladimi, a volje za delo na nivoju MDO očitno ni. 
Tu bi morda lahko kaj storili predsedniki posameznih PD ali Mladinska komisija 
pri PZS.

Poročilo o delu MDO PD Ljubljane za leto 2012 je pripravila na osnovi poročil 
posameznih odborov predsednica.  
          

2 Marinka Koželj Stepic
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MDO V ŠTEVILKI IN BESEDI

V MDO PD Ljubljane je bilo v letu 2012 vključenih 46 planinskih društev in 
plezalnih ter športnih klubov. Število članov, od najmlajših do seniorjev, je 9.019. 
S temi podatki se MDO PD Ljubljane uvršča med največje v Sloveniji. Geograf-
ska razprostranjenost MDO PD Ljubljane ni zanemarljivo majhna, saj sega od 
Medvod, Polja in Vevč do Šentvida pri Stični, ter preko Ribnice vse do Kočevja in 
Loškega potoka pa do Iga.

PD v MDO z več kot 1000 člani

Društvo
Število članov v letu

2012 2011 2010 2009 2008
PD Ljubljana - Matica 3.126 3.199 2.992 3.151 3.165
Skupaj 3.126 3.199 2.992 3.151 3.165

PD v MDO z 201 do 1000 člani

Društvo
Število članov v letu

2012 2011 2010 2009 2008
PD pošte in Telekoma 783 867 900 973 993
PD Integral 473 460 441 429 462
PD Rašica 450 436 460 508 514
PD Kočevje 405 433 449 396 407
PD Grosuplje 378 398 296 274 254
PD Medvode 316 339 378 374 311
PD Črnuče 306 271 234 218 219
PD Železničar 262 245 239 243 268
PD Polž 228 217 201 182 197
Skupaj 3.601 3.666 3.598 3.651 3.625

 
PD v MDO s 101 do 200 člani

Društvo
Število članov v letu

2012 2011 2010 2009 2008
PD Mercator 200 256 234 319 319
PD RTV 179 209 251 212 197
PD Viharnik 165 151 182 227 230
PD IMP 156 161 162 162 162
PD Velike Lašče 122 130 139 123 110
PD Krim 113 125 109 100 Novo
PD Ribnica 105 103 90 118 107
Skupaj 1.040 1.135 1.167 1.261 1.165
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PD v MDO z 41 do 100 člani

Društvo
Število članov v letu

2012 2011 2010 2009 2008
PD Polje 99 116 111 144 147
Akademsko PD 94 97 95 98 87
PD Šmarna gora 78 96 80 102 81
ŠD Gams 78 10 5 10 10
PD Avtotehna 72 79 73 76 73
PD Iskra Ljubljana 69 72 66 62 59
PD Drago Bregar 68 84 79 81 152
PD Delo 64 66 75 75 79
PD A banka 55 46 47 45 47
PD Saturnus 55 55 50 61 64
ŠD BTC 54 65 69 64 54
PD Gornik 49 49 47 51 50
PD Hudournik 47 64 86 Novo Novo
PD Jeglič 45 74 45 46 63
PD Šentvid pri Stični 45 37 52 55 55
AK Vertikala 42 57 43 68 50
Skupaj 1.014 1.067 1.023 1.038 1.071

       
PD z do 40 člani

Društvo
Število članov v letu

2012 2011 2010 2009 2008
PD Avtomontaža 39 37 39 42 47
PK Ribnica 36 45 41 46 31
PD Obrtnik 35 31 20 31 44
PD Dobropolje 32 30 5 12 14
PD Loški potok 32 33 37 31 37
PD Vevče 28 35 40 40 42
PD Kres 14 16 16 22 22
ŠPK A. Kokalja 12 19 19 19 15
PK Stena 4 4 Novo
PD Krimper 3 Iz MDO Notranjske
ŠD Triumf 2 9 10 6 7
DRPK 1 42 30 5 10
PD Špik V letu 2012 ni prevzelo markic
Skupaj 238 313 284 269 285
Skupaj 9.019 9.380 9.064 9.360 9.311
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Vidimo, da velika društva ostajajo velika. V MDO PD Ljubljane je v letu 2012  
primerjavi z letom 2011 število članov za 4 odstotke manjše.
Nekatera društva so povečala število članov in jim lahko le iskreno čestitamo. Več 
je tistih, ki so nekaj članov izgubila. Zakaj, morda še sami ne vedo.
Sodelovanje društev v organih MDO je dokaj različno. Vsa prejemajo vabila na 
plenarne seje in druge akcije, ki jih pripravlja MDO - bodisi predsedstvo ali po-
samezni odbori. Prav tako prejemajo zapisnike plenarnih sej. Nekatera društva 
ne sodelujejo z MDO in njihovimi odbori in si tega očitno ne želijo. Zapirajo se 
sama vase. Spet druga se udeležujejo plenarnih sej, njihovi člani sodelujejo pri 
delu posameznih odborov. 

2 Marinka Koželj Stepic

PREGLED ČLANSTVA V PZS PO MDO

MDO Število PD
Število članov % spremembe 

2012 - 20112012 2011
Dolenjske in Bele krajine 10 2.181 2.256 97
Gorenjske 27 9.035 8.840 102
Koroške 18 3.048 3.124 98
Ljubljane 45 9.019 9.380 96
Kamniško – Bistriški 8 3.065 3.146 97
Notranjske 16 2.318 2.344 99
Podravja 35 6.905 7.152 97
Pomurja 7 1.670 1.719 97
Posočja 15 3.781 3.690 102
Primorsko – Notranjski 14 2.729 2.769 99
Savinjske 52 10.136 10.170 100
Zasavja 16 3.633 3.799 96
Skupaj PZS 263 57.520 58.389 99

Pri Število PD niso šteta tista društva, ki nimajo članov.

Ta tabela pove veliko. Iz nje je razvidno, da so nekateri MDO razmeroma majhni, 
z malimi društvi, na drugi strani pa obstajajo veliki MDO, a to po številu društev 
in ne toliko po številu članov. Torej dokaj pisana druščina, zato je težko posta-
vljati enotna pravila delovanja in tudi ne primerjati po njih uspešnosti. MDO PD 
Ljubljane je velik; tako po številu društev, kot tudi po številu članov. V letu 2012 
se je število članov v primerjavi z letom 2011 zmanjšalo za 4 odstotke.

2 Marinka Koželj Stepic
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PREGLED REGISTRIRANIH VODNIKOV PZS
V LETU 2012 PO DRUŠTVIH

Društvo Kategorija

PD Avtotehna
  1. Franc Škof A,B,D

ŠD BTC
  1. Gašper Pintarič A,B
  2. Vinko Pintarič A,B,D

PD Črnuče
  1. Jurij Božič A,B,D
  2. Andreja Dominc A

PD Drago Bregar
  1. Gabrijel Jelovšek A
  2. Boštjan Kaplan A,B,D
  3.  Mojca Struna A

PD Gornik
  1. Marjan Bregar A
  2. Urška Henigman A,B

PD Hudournik
  1. Nina Podlesnik A,B
  2. Gregor Rihar A,B,D,G

PD IMP
  1. Gašper Jalen A,B,C,D
  2. Katarina Kadiš A,B,C,D,E,G
  3. Urška Kozjek A,B
  4. Ines Rutar A,B
  5. Janez Seliškar A,B,D
  6. Andrej Stuchly A,B,C,D

PD Integral
  1. Rašo Adrović  A,B
  2. Franc Bergant  A
  3. Marinka Koželj Stepic A,B,C,D

  4. Janez Lenaršič  A,B
  5. Sašo Marinčič  A,B,D
  6. Janez Medved  A
  7. Andrej Počervina  A,B
  8. Katja Premerl  A
  9. Mitja Premerl  A,B,D
10. Herman Rednak  A,B
11. Tomaž Rusimovič  A,B
12. Anton Trope  A,B

PD Iskra Ljubljana
  1. Dušan Debevec  A,B
  2. Marjan Klančar  A,B,D
  3. Alenka Sakelšek  A,B,D
  4. Jan  Skoberne  A,B,D

PD Jeglič
  1. Anton Knavs  A,B
  2. Sebastjan Kosec  A,B,D,G
  3. Franc Rožman  A,B,C,D,E,G,H
  4. Franc Štupar  A

PD Kočevje
  1. Simon Figar  A,B,D
  2. Terezija Levstik  A
  3. Vida Ofak  A
  4. Anton Ožbold  A,B,D
  5. Jože Poje  A
  6. Peter Poje  A
  7. Branka Rajner  A
  8. Tomaž Špehar  A
  9. Štefka Ule  A,B,D
10. Toni Žuk  A
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PD Krim
  1. Boštjan Gačnik      A,B,C,D,G
  2. Barbara Podlesnik Strnad A
  3.  Janko Purkart   A
  4. Boštjan Strnad Podlesnik A

PD Ljubljana-Matica
  1. Janez Albert  A
  2. Irena Baraga  A,B,D,G
  3. Marjeta Dajčman  A,B,D
  4. Jože Drab  A,B,C,D,E,G
  5. Duško Grabnar  A,B,C,D,G
  6. Edvard Grabrijan  A,B,D
  7. Marko Habjan  A,B,D,G
  8. Suzana Jerebič  A,B,D
  9. Marko Jurič  A - K
10. Jože Knez  A,B,D
11. Maja Koprivšek  A,D,G
12. Irena Košir  A,D
13. Stanislav Kragelj  A
14. Nataša Kramberger  A,B,D
15. Jernej Lukša  A,B,D,G
16. Marija Magajne  A,B,D
17. Drago Metljak  A,B,D
18. Goran Nikoloski  A
19. Tea Obrč  A,B,D
20. Katarina Ogrinc  A,B
21. Gašper Ošlaj  A
22. Slavica Pavlin  A,B,D
23. Jože Rovan  A
24. Stanislav Soklič  A,B,D,G
25. Andreja Tomšič  A,B,D
26. Mateja Vertelj  A,B,D,G
27. Jernej Volk  A

PD Medvode
  1. Dušan Brekič  A
  2. Mateja Curk  A
  3. Aleš Jelen  A,B,D
  4. Marijana Jelen  A,B,D
  5. Boštjan Jesih  A,B,D

  6. Andreja Kuralt  A,B,D
  7. Vili Luštrek  A,B
  8. Janko Mikuž  A
  9. Miro Plešec  A,B

PD Mercator
  1. Anamari Čeh  A,B
  2. Romana Kocjančič  A,B,D
  3. Martin Likeb  A,B,D
  4. Izidor Ograjenšek  A,B,D
  5. Martin Slemenšek  A,B,D
  6. Jože Zajc  A,B,D
  7. Dušan Žižek  A,B

PD Obrtnik
  1.  Ajda Žitnik  A

PD Polje
  1. Matjaž Maležič  A
  2. Matjaž Podjavoršek  A
  3. Marko Primar  A,B
  4. Tomaž Stražar  A,B,D
  5. Mateja Tonin  A,B,D
  6. Robert Zajec  A

PD Polž
  1. Ivan-Janez Čebular  A,B,D
  2.  Aleš Erjavec  A,B,D
  3. Tadej Hočevar  A,B,D
  4. Branko Ilotič  A,B,D

PD Pošte in Telekoma
  1. Leopold Balažic  A,B,D
  2. Dimitrij Birsa  A,B,D
  3. Gregor Česnik  A,B,D
  4. Darinka Gaberščik  A,B,D
  5. Eva Gorenc  A
  6. Stanislav Jaki  A
  7. Robert Jere  A,B,C,D,G
  8. Aleš Koršič  A,B,D
  9. Boris Lazar  A,B,D
10. Leon Ličen  A,B
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11. Janko Marn  A,B,C,D,G
12. Borut Paškulin  A,B,D
13. Ingrid Peršolja  A,B,D
14. Matjaž Pogačnik  A
15. Uroš Škrjanec  A
16. Ruža Tekavec  A,B,D
17. Alojzij Anton Terglav A,B
18. Jožef Tišlarič  A
19. Stanislav Tomšič  A,B,D
20. Ivan Trampuž  A,B,D
21. Roman Tratar  A,B,D

PD Rašica
  1. Boštjan Čampa  A,D
  2. Marjeta Frantar  A,B,D
  3. Dejan Krapež  A
  4. Daša Novak  A
  5.  Iva  Pajek  A
  6. Jana Perko  A,B,D
  7. Bojan Sobočan  A,B
  8. Tomaž Šarc  A
  9. Primož Zupančič  A,B,D
10. Anita Žumer  A

PD Ribnica
  1. Stane Babič  A,B
  2. Marjan Intihar  A,B
  3. Zdenka Mihelič  A,B,D
  4. Roman Petelin  A,B,D

PD RTV
  1. Erika Bizilj  A
  2. Drago Car  A,B
  3. Maja Kogovšek  A
  4. Andrej Lah  A
  5. Matjaž Medvedšek  A,B
  6. Miran Muhič  A,B,D
  7. Jožica Ramšak Pajk  A

PD Saturnus
  1. Srečko Jugovic  A
  2. Anton Kresnik  A
  3. Judita Mihev  A,B,D
  4. Zvonko Reljanovič  A
  5. Tomaž Stražar  A,B

PD Šentvid pri Stični
  1. France Rogelj  A,B

PD Šmarna gora
  1. Darja Grad  A,B
  2. Katarina Kadivec  A
  3. Marija Kovačič  A
  4. Marjan Kovačič  A,B
  5. Franci Medved  A

PD Velike Lašče
  1. Miloš Jernejčič  A
  2. Matjaž Rigler  A,B,D
  3. Martin Starc  A
  4. Emil Žagar  A

PD Vevče
  1. Miran Goričanec  A
  2. Ernest Gradišar  A

PD Viharnik
  1. Slavica Dudanova  A
  2.  Boris Jesenšek  A,B
  3. Štefan Rojina  A

PD Železničar
  1. Rajko Kučič  A,B,D
  2. Branislav Marković  A,B,D
  3. Janja Prelovšek  A
  4. Zlatko Segulin  A,B,D
  5. Albin Žnidarčič  A,B,D
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Legenda:
Kategorija pomeni, po kako zahtevnih poteh sme posamezen vodnik voditi:
 A - vodenje po lahkih poteh
 B - vodenje po zahtevnih in zelo zahtevnih poteh
 C - vodenje po brezpotjih
 D - vodenje po lahkih, snežnih poteh
 E - vodenje po zahtevnih, snežnih poteh
 G - vodenje lahkih, turnih smukov
 H - vodenje težjih, turnih smukov
 A-K - vodenje tur, plezalnih vzponov v kopnem in v snegu, ledeniških tur in  
    turnih smukov
 
Iz pregleda lahko razberemo, koliko vodnikov ima osnovno UIAA mednarodno 
licenco. To so tisti, ki imajo najmanj kategorije A, B in D.
Pregled nam pove, da ima le 29 planinskih društev strokovno usposobljene 
vodnike za vodenje po različno zahtevnih poteh. Kako ostala društva izvajajo 
osnovno planinsko dejavnost, ne vemo. Morda sploh ne organizirajo izletov, a je 
bolj verjetno, da te izlete vodijo planinci, oziroma vodniki brez licence.
Pregled je narejen po seznamu registriranih vodnikov v letu 2012. Registra-
cija za leto 2013 bo na PZS zaključena šele konec aprila 2013, seznam bo ob-
javljen v Obvestilih, ki izidejo maja. Če opazite kakšno napako, jo sporoči-
te strokovni sodelavki, Veroniki Susman Šegatin, na PZS, tel. 01/ 434 56 89,  
e-naslov: veronika.susman@pzs.si in na e-naslov: mdo.ljubljana@pzs.si
          

2 Marinka Koželj Stepic
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PREGLED VODNIKOV V LETU 2012  
PO DRUŠTVIH

Zap. št. Društvo Št. članov Št. vodnikov Št. čl. na 1 vodnika
1. PD Avtotehna 72 1 72
2. ŠD BTC 54 2 27
3. PD Črnuče 306 2 153
4. PD Drago Bregar 68 3 23
5. PD Gornik 49 2 25
6. PD Hudournik 47 2 24
7. PD IMP 156 6 26
8. PD Integral 473 12 39
9. PD Iskra Ljubljana 69 4 17

10. PD Jeglič 45 4 11
11. PD Kočevje 405 10 40
12. PD Krim 113 4 38
13. PD Ljubljana-Matica 3.126 27 115
14. PD Medvode 316 9 35
15. PD Mercator 200 7 29
16. PD Obrtnik 35 1 35
17. PD Polje 99 6 17
18. PD Polž 228 4 57
19. PD Pošte in Telekoma 783 21 37
20. PD Rašica 450 10 45
21. PD Ribnica 105 4 26
22. PD RTV 179 7 26
23. PD Saturnus 55 5 11
24. PD Šentvid pri Stični 45 1 45
25. PD Šmarna gora 78 5 16
26. PD Velike Lašče 122 4 30
27. PD Vevče 28 2 14
28. PD Viharnik 165 3 55
29. PD Železničar 262 5 53

Skupaj 8.133 173

2 Marinka Koželj Stepic
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PREGLED REGISTRIRANIH 
TURNOKOLESARSKIH VODNIKOV

ZA LETO 2013 PO DRUŠTVIH

Društvo  Stopnja TKV

PD Črnuče
1. Jurij Božič  II

PD Ljubljana-Matica
1. Stojan Burnik I
2. Jože Rovan  II

PD Rašica
1. Blaž Kovač  I
2. Jaka Rovan  I

PD Ribnica
1. Božidar Lasič I

Turnokolesarski vodnik I je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih 
cestah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer 
zahtevnost spusta ne presega stopnje S3 - S4.

Turnokolesarski vodnik II je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih 
cestah, gozdnih poteh, poljskih poteh, utrjenih gozdnih vlakah in stezah, pri čemer 
zahtevnost spusta ne sme preseči stopnje S5. Glede na to, da je pogoj za prijavo 
tudi naziv vodnik PZS, bo kandidat usposobljen tudi za vodenje kombiniranih 
tur, ki vključujejo pohodništvo (vzpone na vrhove, ki niso dosegljivi s kolesom 
itd.)

2 Marinka Koželj Stepic
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PREGLED REGISTRIRANIH MARKACISTOV
ZA LETO 2013 PO DRUŠTVIH

Društvo    Številka markacista

PD Avtomontaža
  1. Branko Lombar   pripravnik

PD Drago Bregar
  1. Luka Ovčar   1078

PD IMP
  1. Andreja Godec   625
  2. Naja Kavčič   623

PD Integral
  1. Simon Jurič   pripravnik
  2. Mojca Mežnar   973
  3. Rok Mežnar   972

PD Kočevje
  1. Božidar Arko   975
  2. Viljem Barič   974
  3. Mladen Gligič   1040
  4. Franc Janež   1079
  5. Jože Poje   556
  6. Anton Selan   478
  7. Blaženko Štimac  1041
  8. Franc Walter Šturm  1080
  9. Marijan Ule   926
10.  Stanislav Vidovič  927
11. Boris Zadravec   1042
12. Jožica Zadravec   1081

PD Krim
  1. Boris Gorenčič   pripravnik
  2. Jože Krašovec   855
  3. Jurij Purkart   pripravnik
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PD Ljubljana-Matica
  1. Jože Rovan   50

PD Medvode
  1. Boštjan Gortnar   376
  2. Marijana Jelen   929
  3. Katarina Kotnik   930

PD Mercator
  1. Jože Čeh   1149
  2. Ljubo Pišek   pripravnik
  3. Jože Zajc   529

PD Obrtnik
  1. Mateja Zega Perko  pripravnik

PD Polž
  1. Ivan Čebular   1048
  2. Boštjan Skubic   1130

PD Pošte in Telekoma
  1. Mitja Štajduhar   1170

PD Rašica
  1. Janez Bohinc   147
  2. Miha Malovrh   372

PD Ribnica
  1. Andrej Drobnič   845
  2. Roman Petelin   561

PD RTV
  1. Branko Dolenc   1181
  2. Janez-Cveto Preželj  1082

PD Velike Lašče
  1. Stanko Levstek   1137
  2. Miran Perhaj   1138
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PD Vevče
  1. Miran Goričanec  493
  2. Ernest Gradišar   492

PD Viharnik
  1. Marjan Kurent   pripravnik

PD Železničar
  1. Igor Strgar   1129    

Pregled je narejen po seznamu registriranih markacistov za leto 2013. 
Prosimo, da manjkajoče podatke in napake sporočite strokovnemu sodelavcu 
PZS, Klemenu Petku, e-naslov: klemen.petek@pzs.si in MDO PD Ljubljane, 
e-naslov: mdo.ljubljana@pzs.si  
          

2 Marijana Jelen



25

PREGLED PLANINSKIH POTI PD - ČLANIC 
MDO PD LJUBLJANA

PD AVTOMONTAŽA
  1. Ski hotel Vogel - pl. Zadnji Vogel - Konjsko sedlo št. 568
  2. Ski hotel Vogel - pl. Prvi Vogel - Konjsko sedlo št. 570
  3. Pl. Zadnji Vogel – Vrata št. 571
  4. Vrata - Vogel (SPT 1) št. 572
  5.  Žagarjev graben - sedlo Globoko št. 573

PD ČRNUČE  
  1. Črnuče-vas Rašica (grebenska pot) št. 949
  2. Črnuče-Straška dolina - vas Rašica št. 950
  3. Spomenik Cenetu Stuparju - Dobeno št. 951

 PD DOBREPOLJE  
   1. Pot iz vasi Ponikve¸ št. 1328
   2. Pot iz vasi Podpeč št. 1329
   3. Pot iz vasi Podgora št. 1330
   4. Stružka pot na Sv. Ano št. 1550

 PD DRAGO BREGAR
   1. Pl. Ovčarija-pl. Viševnik - pl. Pri jezeru št. 481
   2. Odcep na poti 476 za pl. Krištofco-pl. Viševnik št. 1450

 PD IMP  
   1. Taborska jama-Grosuplje-Polica-Kucelj (LMP 5) št. 959
   2. Taborska jama-Turjak (LMP 6) št. 961
   3. Pot Dolomitskega odreda na Ključ št. 1539

 PD INTEGRAL  
   1. Pl. Vogar-pl. Pri jezeru št. 475
   2. Pl. Pri jezeru-pl. Ovčarija - Štapce št. 476
   3. Pl. Dedno polje-Vratca - Hribarice št. 482
   4. Pl. V Lazu-Mišeljski  preval - Vodnikov dom št. 483
   5. Pl. Pri jezeru-pl. V Lazu št. 485
   6. Pl. Dedno polje-pl. V Lazu št. 486
   7. Pl. Blato-do križišča s potjo pl. Pri jezeru-pl. V Lazu št. 1226
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 PD KOČEVJE  
   1. Kočevje-Koča pri Jelenovem studencu št. 869
   2. Kočevje-priključek na cesto za Jelenov studenec št. 870
   3. Kočevje-Fridrichstein št. 871
   4. Fridrichstein-Koča pri Jelenovem studencu št. 872
   5. Kalanova pot (Kočevje-Koča pri Jelenovem studencu) št. 873
   6. Koča pri Jelenovem studencu - Eleonorina jama št. 874
   7. Koča pri Jelenovem studencu - Ledena jama št. 875
   8. Odcep na Kalanovi poti - Jama treh bratov št. 876
   9. Jelenov studenec - Mestni vrh št. 877
 10. Kostelska planinska pot št. 1540
 11. Pristop na Kočevsko plan. pot-Slovenski vrh št. 1541
 12. Žurge-Kočevska plan. pot št. 1542
 13. Gotenica-Got. Snežnik št. 1543
 14. Jelenov studenec - Kočevska Reka št. 1544
 15. Kočevska Reka-Bosljiva Loka št. 1545
 16. Bezgovica-Bezgarska planina (Koč. plan. pot) št. 1546
 17. Kočevska planinska pot št. 1558
 18. Bosljiva Loka-Krempa št. 1563
 19. Trimčkova pot št. 1564
 20. Pot na grad Snežnik št. 1565
 21. Mala Kočevska plan. pot št. 1566
 22. Kostelska grajska pešpot št. 1567
 23. Plezalna pot na Hribski steni št. 1568
 24. Plezalna pot na Fridrichstein št. 1569
 25. Stari Log-Pugled-Žiben-Stari Log št. 1570

 PD KRIM
   1. Iški Vintgar-Dolne senožeti-Krim (LMP 9) št. 974
   2. Iški Vintgar-Vrbica-Krvava peč-Kurešček (LMP 8) št. 976
   3. Tomišelj-Strmec-Krim št. 1351
   4. Vrbljene-Strmec-Krim št. 1352
   5. Strahomer-Strmec-Krim št. 1353
   6.Strahomer-Kramarca-Krim št. 1554
   7.Iška-Gornji Ig-Krim št. 1555

 PD LJUBLJANA-MATICA
   1. Tominškova pot (Vrata-Kredarica) (SPT 1) št. 543
   2. Čez Prag (Vrata-Begunjski studenec) (SPT 1) št. 544
   3. Kredarica-Triglav (SPT 1) št. 545
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   4. Dolič-Triglavska škrbina-Triglav št. 546
   5. Hribarice-Kanjavec št. 547
   6. Koča pri Savici-Komarča-Sedmera jezera št. 548
   7. Hotel Zlatorog-Koča pri Savici št. 549
   8. Sedmera jezera-Hribarice (SPT 1) št. 550
   9. Koča pri Savici-Komna št. 552
 10. Komna-Lopučnica-Sedmera jezera (SPT 1) št. 553
 11. Lopučnica-Velika vrata št. 554
 12. Komna-Bogatinska vratca (SPT 1) št. 555
 13. Pot na Komno-slap Savica št. 556
 14. Črno jezero-Komna št. 557
 15. Koča pod Bogatinom- Oslova škrbina-Velika vrata  št. 558
 16. Knafeljčeva pot (dolina Sedm.jez.-Lepo Špičje) št. 559
 17. Prehodavci-Lepo Špičje št. 560
 18. Bohinjska vratca-Mali Bogatin-Mahavšček št. 561
 19. Komna-pl. Govnjač-Mahavšček št. 562
 20. Pl. Govnjač-planina za Migovcem-Škrbina št. 565
 21. Konjski preval-Kalvarija-Kredarica št. 981
 22. Sedmera jezera-Štapce št. 1212
 23. Zgornja Krma-Kredarica št. 1213
 24. Konjsko sedlo-Zad. Vogel št. 1214
 25. Komna-pl. Govnjač-Konjsko sedlo št. 1215
 
 PD LOŠKI POTOK
   1. Šegova pot št. 1549
 
 PD MEDVODE 
   1. Rateče-Tamar št. 451
   2. Odcep za veliki Kot - Jalovška Škrbina št. 452
   3. Tamar-Veliki kot-Kotovo sedlo št. 453
   4. Kotovo sedlo-v Koncu-Mangart št. 454
   5. Kotovo sedlo-Jalovec št. 455
   6. Tamar-Grlo-Slemenova špica št. 456
   7. Tamar-Črna voda-Slemenova špica št. 457
   8. Iztek Ozebnika-Kotovo sedlo št. 458
   9. Tamar-Srednja Ponca-Visoka Ponča št. 459
 10. Legastja-Gonte-Tošč št. 462
 11. Gonte-Grmada (LMP 13) št. 463
 12. Topol (Katarina)-Grmada (LMP 13) št. 464
 13. Preska-Tehovec-Sv. Jakob-Topol (Katarina) št. 465
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 14. Preska-Žlebe-Sv. Marjeta-Topol (Katarina) št. 466
 15. Medno-Golo Brdo-Slavkov dom (LMP 13) št. 467
 16. Sora-Hom-Osolnik št. 973
 17. Slavkov dom-Topol (Katarina) (LMP 13) št. 1033
 18. Slavkov dom-Petelinc-Jeterbenk-Topol št. 1034
 19. Petelinc-Žlebe št. 1035
 20. Preska-Slavkov dom št. 1036
 21. Sora-Studenčice št. 1037
 22. Ločnica-Osovnik št. 1038
 23. Osovnik-Mihelčičev dom na Govejku št. 1039
 24. Tamar-izvir Nadiže št. 1040
 25. Legastja-Sv. Jakob št. 1061

 PD MERCATOR
   1.Hotel Jezero-Ski hotel Vogel št. 566
   2.Hotel Jezero-čez Suho št. 569

PD OBRTNIK
  1. Legastja-Dom na Govejku  št. 460
  2. Dom na Govejku-Tošč (LMP 13) št. 461

 PD POLŽ  
   1. Jurčičeva pot št. 1538
 
PD POŠTA IN TELEKOM
   1. Podutik-Toško čelo-Topol  št. 409
   2. Gabrje-Topol (Katarina) št. 410
   3. Tičarjev dom-Poštarska koča (mladinska pot, SPT 1)  št. 411
   4. Grebenska (Poštarski dom- Gladki rob-Prisojnik) št. 412
   5. Jubilejna pot (Mlinarica-Prisojnik) št. 413
   6. Mlinarica-preval med Razorjem in Planjo (SPT ) št. 414
   7. Južna pot (Gladki rob- Mlinarica) (SPT 1) št. 415
   8. Gladki rob-Kajzljeva škrbina št. 416
   9. Slovenska pot (Kranjska pl.-Prisojnik) (SPT 1) št. 417
 10. Bližnjica Zvoniki- Slovenska pot št. 626
 11. Želimlje-Kurešček št. 1557

 PD RAŠICA 
   1. Črnuški most-vas Rašica- Dom pod Koščevim vrhom št. 906
   2. Povodje-Koščev vrh (LMP 2) št. 907
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   3. Vas Rašica-Čez reber-Dom pod Koščevim vrhom (LMP 2) št. 908
   4. Pot po cesti-Planinski dom Rašiške čete št. 909
   5. Vas Rašica-Dom pod Koščevim vrhom št. 910
   6. Trzin-Dobeno-Dom pod Koščevim vrhom št. 911
   7. Šentvid pri Ljubljani- Toško čelo št. 912
   8. Šentvid pri Ljubljani- Stanežiče-Bormes št. 913
   9. Pot markacistov št. 1571

 PD RIBNICA
   1. Ribnica-Zadolje-Bele stene št. 1320
   2. Ribniška planinska pot (Ribnica-Sv.Ana-Ribnica) št. 1551

PD RTV
   1.Planica-Ciprnik št. 969

 PD ŠENTVID PRI STIČNI
   1. Lavričeva pot št. 1321

 PD ŠMARNA GORA
   1. Štapce-Tičarica-Vratca št. 551
   2. Westrova pot (Vikrče- Grmada-Sedlo) (LMP 1) št. 574
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   3. Pogačnikova plezalna pot na Grmado št. 575
   4. Čez Zatrep-priključek na pot Čez Zg. Kuhinjo  št. 576
   5. Kovačeva steza št. 577
   6. Pot svobode št. 578
   7. Mazijeva steza št. 579
   8. Čez Peske št. 580
   9. Zavrh-Sedlo št. 581
 10. Skaručna-Šmarna gora št. 582
 11. Partizanska steza št. 583
 12. Šmartno-priključek na Romarsko pot št. 584
 13. Pot čez Spodnjo Kuhinjo št. 585
 14. Romarska pot št. 586
 15. Vikrče-Medno-cesta za Golo Brdo (LMP 13) št. 967

 PD VELIKE LAŠČE
   1. Vel.Lašče-Sv. Primož-Kališče-Vel. Slevnica-Vel. Lašče št. 1070
   2. Turjak-Kurešček (LMP 7) št. 1296
   3. Velikolaška kulturna pot št. 1547
   4. Vel. Lašče-Kamen vrh-Grmada-Velike Lašče št. 1548

 PD VEVČE
   1. Kucelj-Trebeljevo-Prežganje- Janče (LMP 5) št. 960
   2. Papirniška (vevška) pot št. 1225

 PD VIHARNIK
   1. Kanonir-Javomiški preval  št. 31
   2. Kanonir-Kozji vrh št. 1537

 PD ŽELEZNIČAR
   1. Stara Fužina-pl. Vogar št. 474
   2. Pl. Vogar-pl. Hebed-Pršivec št. 477
   3. Črno jezero-pl. Viševnik- Pršivec št. 478 
   4. Direktna pot pl. Hebet- pl. Viševnik št. 479
   5. Pl. Vogar-pl. Vodični vrh- pl. Pri jezeru št. 480
   6. Pl. Spodnja Grintavca- pl. Krstenica št. 484
   7. Pl. V Lazu-pl. Krstenica št. 487
   8. Stara Fužina-pl. Krstenica št. 488

Če so podatki pomanjkljivi ali netočni, sporočite strokovnemu sodelavcu na PZS, 
Klemenu Petku, e-naslov: klemen.petek@pzs.si
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PREGLED VARUHOV GORSKE NARAVE
ZA LETO 2013 PO DRUŠTVIH

 
PD                                        Leto tečaja

Akademsko PD
  1. Maja Bidovec 2007

PD Drago Bregar
  1. Gorazd Vinšek 2002
  2. Katarina Vinšek 2002

PD IMP
  1. Ljuba Brank 2006

PD Krim
  1. Mateja Uršič 2010
  2. Simona Zorko 2010

PD Ljubljana-Matica
  1. Marjeta Dajčman 2010
  2. Marija Magajne 2003
  3. Alojzija Paulus 2012
  4. Mladen Pisek 2012
  5. Mateja Režek 2003
  6. Špela Starc 2006

PD Mercator
  1. Karmen Čeh 2009
  2. Stojan Kovič 2009
  3. Nevenka Rajhman 2012

PD Obrtnik
  1. Alenka Zega 2003

PD Polž 
  1. Ana Prosen 2011
  2. Tone Prosen 2011

PD Pošte in Telekoma
  1.  Darinka Gaberščik 2011
  2. Domen Horvat 2006
  3. Mojca Kern 2006
  4. Martina Šuštar 2008
  5. Ivan Trampuž 2011

PD Rašica
  1. Boštjan Kovač 2012

PD RTV
  1. Erika Bizilj 2008
  2. Anja Habjan 2008
  3. Marija Miklič 2012
  4.  Jasna Vidakovič 2009

PD Šmarna gora
  1. Alenka Marinč 2009

PD Viharnik
  1. Helena Tepina 2004

PD Železničar
  1. Janja Prelovšek 2012
  2. Albin Žnidaršič 2002

Če so podatki pomanjkljivi ali napačni, sporočite Klemenu Petku, e-naslov: 
klemen.petek@pzs.si in na MDO PD Ljubljana, e-naslov: mdo.ljubljana@pzs.si

2 Alenka Zega
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PREGLED GORSKIH STRAŽARJEV  
PO DRUŠTVIH

Društvo

PD Integral
  1. Sonja Dremelj

PD Ljubljana-Matica
  1. Brane Dolinar
  2. Igor Kobal
  3. Milan Kralj
  4. Bojan Oblak
  5. Andreja Papež
  6. Jožica Potokar

PD Medvode
  1.      Milan Belec
  2. Mira Belec
  3. Metka Luštrek 
  4. Vili Luštrek
  5. Tone Peklaj
  6. Marija Plešec
  7. Miro Plešec
  8. Zvone Polenšek

PD Obrtnik
  1. Alenka Zega
  2. Mateja Zega Perko

PD Rašica
  1. Janez Bohinc
  2. Marija Čerin
  3. Mimi Ivanovski
  4. Jelka Kobal
  5. Ivica Mravlje
  6. Franc Novotny
  7. Franc Tilger - Tiger

PD Šmarna gora
  1. Majda Kovačič
  2. Marjan Kovačič
  3. Milena Parteli
  4. Tibor Parteli

PD Viharnik
  1. Breda Jančar

Če so podatki pomanjkljivi ali netočni, 
sporočite Alenki Zega,  
e-naslov: mitja.zega@gmail.com

2 Alenka Zega
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PREGLED KOČ, ZAVETIŠČ IN BIVAKOV 
V UPRAVLJANJU PD V MDO

Zap. Naziv koče Društvo Način
št.   upravljanja
  1. Triglavski dom na Kredarici Ljubljana-Matica oskrbnik
  2. Koča pri Triglavskih jezerih Ljubljana-Matica oskrbnik
  3. Koča pri Savici Ljubljana-Matica oskrbnik
  4. Dom na Komni Ljubljana-Matica oskrbnik
  5. Dom v Kamniški Bistrici Ljubljana-Matica oskrbnik
  6. Dom v Tamarju Medvode najemnik
  7. Slavkov dom na Golem brdu Medvode najemnik
  8. Poštarski dom na Vršiču Pošte in Telekoma oskrbnik
  9. Kosijev dom na Vogarju Železničar oskrbnik
10. Koča na Planini pri Jezeru Integral oskrbnik
11. Mihelčičev dom na Govejku Obrtnik najemnik
12. Črnuška koča na Mali planini Črnuče najemnik
13. Planinski dom Rašiške čete na Rašici Rašica najemnik
14. Koča pri Jelenovem studencu Kočevje oskrbnik
15. Planinska koča pri sv. Ani na Mali gori Ribnica dežurstvo
16. Planinska koča na Kamen vrhu Dobrepolje dežurstvo
17. Planinska koča na Kamnem griču Loški potok najemnik
18. Lavričeva koča na Gradišču Šentvid pri Stični oskrbnik
19. Bregarjevo zavetišče na Planini Viševnik Drago Bregar dežurstvo
20. Bivak pod Skuto Ljubljana-Matica

2 Marinka Koželj Stepic

Bivak na Legarjih
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ŽE 20. JURČIČEV POHOD

Kot vsako leto doslej, smo se tudi letos, prvo soboto v marcu, podali na Jurčičev 
pohod. Tokrat jubilejni, že 20. po vrsti. Da pa ne ostane le pri enem jubileju, mo-
ramo, kot se spodobi, omeniti tudi 120. letnico Planinske zveze Slovenije, na kar 
smo vsi planinci še posebej ponosni, ter 170. obletnico rojstva romanopisca Josipa 
Jurčiča. 
Pot se je, z nagovorom župana Občine Ivančna Dušana Strnada, podpredsednika 
Planinske zveze Slovenije Boruta Peršolje in predsednika PD Polž Aleša Erjavca 
ter z budnico Godbe Stična, ki nam je otoplila vetrovno marčevsko jutro, začela v 
starem mestnem jedru Višnje Gore. 
Na 15 kilometrov dolgo in zasneženo pot, katero so dan poprej zgledno utrdi-
li in shodili člani PD Polž iz Višnje Gore, se nas je letos podalo približno 5.000 
planink, planincev, pohodnic in pohodnikov iz cele Slovenije. Pot nas je iz Višnje 
Gore vodila mimo Starega gradu preko Pristave in Zavrtač do Polževega, kjer so 
člani Gasilskega društva Kriška vas, pripravili skodelico vročega čaja za sleherne-
ga pohodnika. Po kratkem predahu in zaužitem okrepčilu na polževski planoti, 
smo se odpravili do najvišje točke pohoda - cerkvice Sv. Duha na vrhu Polževega, 
katere zanimivo notranjost so si pohodniki lahko tudi ogledali, ter nato le še nav-
zdol preko vasi Roje do Muljave, rojstne vasi pesnika Josipa Jurčiča, ki je pohodu 
»posodil« svoje ime. Najvztrajnejši so pot podaljšali še do Krke, kjer so si lahko 
ogledali tudi znamenito Krško jamo.
Ob Jurčičevi domačiji, ki je zgledno urejena v muzej na prostem, je potekal za-
ključni del Jurčičevega pohoda. Vse prisotne so ponovno nagovorili župan Občine 
Ivančna Gorica Dušan Strnad, predsednik PD Polž Aleš Erjavec in podpredsednik 
Planinske zveze Slovenije Borut Peršolja, ki je me drugim predstavil tudi 120 letno 
zgodovino Planinske zveze Slovenije. Program so popestrili domači kulturniki in 
na koncu zasavski Orleki, ki so prisotne s pesmijo Na Kum najprej popeljali na 
zasavski Triglav, v nadaljevanju pa so s svojim pestrim repertoarjem poskrbeli za 
tiste, ki so jih najbolj »srbele pete«.
V imenu Planinskega društva Polž, ki je organizator Jurčičevega pohoda in skrb-
nik Jurčičeve poti, se zahvaljujem za vso pomoč in podporo, katere smo bili dele-
žni s strani MDO Ljubljana in Marinke Koželj Stepic.
Za konec naj se oprem na besede župana Dušana Strnada, ki se je v svojem govoru 
optimistično zazrl v prihodnost in vse prisotne pozval k udeležbi na 50. Jurčiče-
vem pohodu. Pridete? Mi bomo zagotovo! Sicer starejši ter najbrž malce bolj okro-
gli in zgubani, vendar še vedno veseli vašega obiska in zaljubljeni v gore. Srečno!!

2 Vilma Kravanja, članica Upravnega odbora PD Polž
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60 LET PLANINSKEGA DRUŠTVA  
POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA IN 

POŠTARSKEGA DOMA NA VRŠIČU
1953 - 2013

V petek, 1. marca 2013 je v Ljubljani potekal 59. občni zbor Planinskega društva 
Pošte in Telekoma Ljubljana, ki septembra 2013 praznuje 60 let obstoja. Ob kon-
cu leta 2012 je bilo v društvu, skupaj s Planinskima skupinama PT Nova Gorica 
in Novo mesto, 783 članic in članov. 

Iz poročil predsednika društva, načelnikov odsekov in predsednikov planinskih 
skupin izhaja, da je bil načrtovani program dela v letu 2012 sorazmerno uspešno 
izveden:
Vodniški odsek je izvedel 43 izletov s 1162 udeleženci. Odsek je imel 18 regi-
striranih vodnikov PZS, ki so sodelovali pri izvedbi planinskih akcij odsekov in 
planinskih skupin. Na novo je opravil izpit 1 vodnik PZS in 1 turno kolesarski 
vodnik PZS. Na dober odziv so naletela naša daljša planinsko-turistična poto-
vanja, začetek maja v Španijo in konec avgusta v Makedonijo. Organizirani sta 
bili 2 potopisni predavanji s 120 udeleženci. Seniorski odsek je izvedel 11 izletov 
in prednovoletno srečanje, s skupno 448 udeleženci. Odsek za varstvo narave je 
organiziral 3 izlete z 81 udeleženci. Odsek je imel 3 usposobljene varuhe gorske 
narave PZS. Odsek za planinske poti je skrbel za vzdrževanje 9 društvenih pla-
ninskih poti na območju Vršiča in Prisojnika ter 3 v okolici Ljubljane. Izvedel je 3 
delovne akcije. Odsek je imel 3 usposobljene markaciste PZS. Planinsko jamarski 
odsek z etnološko sekcijo je vzdrževal društveni obhodni poti: Poštarsko jamsko 
pot in Pot slovenskih legend. Gospodarski odsek je skrbel za redno obratovanje 
in vzdrževanje Poštarskega doma na Vršiču. V pretekli sezoni je bil dosežen do-
ber poslovni rezultat, z novo oskrbniško ekipo. Izvršeno je bilo večje investicijsko 
vzdrževanje objektov, z zamenjavo vseh oken. Odsek za propagando in kulturo 
je skrbel za obveščanje članov in sodeloval s kulturnim programom na društve-
nih prireditvah. V septembru je izvedel zelo uspešno 26. slikarsko kolonijo »Tine 
Horvat« na Vršiču, na kateri je sodelovalo 10 slikark in slikarjev. 
Planinska skupina PT Nova Gorica je izvedla 43 izletov in občni zbor s skupno 
619 udeleženci. Prizadevni člani naše primorske planinske skupine so na Šentvi-
ški planoti, 10. junija 2012 uspešno izpeljali 45. srečanje planinskih društev Pošte 
in Telekoma iz vse Slovenije. Avgusta pa so na Razor planini praznovali 50-letni-
co ustanovitve skupine. Planinska skupina PT Novo mesto je izvedla 8 izletov in 
občni zbor s 73 udeleženci.
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Zaradi vremenskih razmer in drugih razlogov, je bil celotni program društva iz-
vršen 66%, t.j. 103 izletov in akcij, s skupno udeležbo 2320 (povprečno 22). 

Na 59. občnem zboru PD Pošte in Telekoma Ljubljana je bilo podeljenih več ča-
stnih priznanj Planinske zveze Slovenije, Vodniške komisije PZS in PD Pošte in 
Telekoma Ljubljana. Prejeli so jih članice in člani društva, ki so s prizadevnim 
prostovoljnim delom prispevali k uspešnemu delovanju društva v preteklih le-
tih. 
Zlati znak društva je prejela tudi Agencija Oskar Kranj, ki jo z društvom veže več 
kot 10 letno poslovno sodelovanje pri zelo uspešni izvedbi planinsko-turističnih 
potovanj. Začelo se je leta 2001 z nepozabno zahodno Turčijo, nadaljevalo leto 
kasneje s potovanjem po vzhodni Turčiji, na katerem smo se povzpeli na 3937 
metrov visoki Kačkar v Pontskih Alpah, nekaj pa nas je osvojilo tudi biblijski pet-
tisočak Ararat. V naslednjih letih smo skupaj prehodili številne poti jugovzhoda 
Turčije in se sprehajali po Likijski poti ob Sredozemlju. Leta 2008 smo se družili 
kar dvakrat - junija po poteh Maroka, kjer se nas je trinajst povzpelo na Toubkal 
(4165 m) v Visokem Atlasu, septembra pa smo hodili »od pekla do raja« na hrva-
škem Velebitu in Paklenici. Vsakokrat je bilo zanimanje za potovanja veliko, ven-
dar sta vse prekosili Jordanija in Sirija, leta 2010. Bilo nas je kar 88. Nepozabna je 
tudi Gruzija s Svanetijem in Kazbegijem ter Armenija, leta 2011. Lanska Španija 
v ritmu flamenka nas je popeljala od Andaluzije do Barcelone, med drugim tudi 
na najvišji vrh Mulhacen (3479 m), v pogorju Sierra Nevada. Letos smo se skupaj 
namenili na Islandijo, otok ognja in ledu.

V 60. letu obstoja društva bomo skozi vse leto posvetili posebno pozornost 
okroglemu jubileju. 
S pripravami smo začeli lani, z izdajo dnevnika »60 vrhov za 60 let PD PT Ljublja-
na«. Prejeli smo že presenetljivo veliko izpolnjenih dnevnikov iz Slovenije in 
Hrvaške. Značke in diplome za osvojenih 60 vrhov bodo podeljene septembra 
na Vršiču.
Osrednje praznovanje bo na 46. srečanju Planinskih društev Pošte in Telekoma 
Slovenije, v nedeljo, 8. septembra 2013, pri Poštarskem domu na Vršiču, ki je prav 
tako dočakal 60 let obstoja. V preteklem desetletju smo vložili veliko sredstev in 
prostovoljnih delovnih ur v temeljito obnovo Poštarskega doma na Vršiču, ki je 
tako postal še prijetnejša planinska koča. Vabim vas, da se sami prepričate o tem 
in se v letošnji sezoni večkrat oglasite na Vršiču!

2 Stane Tomšič, predsednik PD Pošte in Telekoma Ljubljana 
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DESET LET IZLETOV SENIORSKEGA 
ODSEKA OB 60. LETNICI PLANINSKEGA 

DRUŠTVA POŠTE IN TELEKOMA 
LJUBLJANA

V prispevku bom nanizal oziroma prikazal 10. letno življenje seniorskega odseka 
Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana od 50. letnice društva do 60. 
letnice društva.
Vsako leto si odsek zastavi program izletov in srečanj, ki so objavljeni v zgibanki 
društva.
Izleti so praviloma vsak drugi četrtek v mesecu. Časovno traja izlet od 3 do 4 ure. 
Izleti so praviloma namenjeni starejšim članom društva seniorjem, ki izpolnijo 
60 let, pridružijo se lahko tudi mlajši, ki pa se morajo prilagoditi hitrosti starejših. 
V desetih letih smo izvedli 122 izletov, katerih se je udeležilo 4632 udeležencev.
Vsako leto v mesecu decembru organiziramo srečanje ob zaključku leta za starej-
še planince. Srečanja se je v desetih letih udeležilo 720 udeležencev, povprečno 
72 na srečanje. Srečanje pričnemo s kratkim kulturnim programom, nato sredi 
prikaz v sliki izvedenih izletov v letu in poročilo. Sledi prikaz izletov, ki bodo v 
programu za prihodnje leto. Včasih tudi nagradimo udeležence, ki so se udeležili 
vseh izletov v letu. Nato sledi voščilo novemu letu, ki prihaja. Sledi druženje ude-
ležencev srečanja in pogostitev.
V letu 2003 je odsek štel 162. članic in članov, nato se je vsako leto število članov 
in članic povečevalo. Tako je 31. 12. 2012 odsek štel 294 članic in članov s plačano 
članarino Planinskemu društvu Pošte in Telekomu Ljubljana.
Največja udeležba je bila 57 članic in članov na izletu na Kokoš, povprečno se 
izleta udeležuje 38 članic in članov. V letih 2008 in 2009 smo izvedli izlete tudi 
zadnji četrtek v mesecu.
Vsako leto v mesecu maju imamo skupni izlet z Brežiškimi Torkarji. Eno leto 
smo organizatorji Ljubljančani, drugo leto pa Brežičani. S Planinskim društvom 
Brežice in Planinskim društvom Pošte in Telekoma Ljubljana je podpisa listina 
prijateljstva ( pobratenja ). Starejši Brežiški planinci so si izbrali ime Torkarji. 
(izlete imajo ob torkih ).
Lepo imam v spominu vse izlete s Torkarji, še posebno pa mi je v spominu izlet 
na Veliki vrh v osrčju Orlice v Kozjanskem parku. Brežiški planinci so na Velikem 
vrhu postavili spominsko obeležje naši denarni valuti Tolarju, ki ga je zamenjal  
EUR. Tolar je bila naša plačilna valuta 15 let vse od osamosvojitve. Tolar je preži-
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vel komaj 15 let in že je moral tako mlad umreti. Brežiški planinci so ga zakopali 
kot zaklad v osrčju Orlice, ki bo svojimi 3600 hektarji bukovega gozda varoval ta 
zaklad našim zanamcem. 
V kamniti pomnik so vzidali tolarske kovance, ki naj pohodnike seznanjajo z 
našo zgodovino. Tako so se slovenski planinci po zaslugi Brežiških planincev vpi-
sali v knjigo zgodovine našega naroda.
V letu 2003 smo pričeli po končanem izletu tudi z družabnim delom v kakem 
kmečkem turizmu, kmetiji odprtih vrat ali gostišču. Pokazalo se je, da starejši 
tako obliko tudi potrebujejo. Z druženjem so se prijateljske vezi med planinci 
pokazale na več področjih solidarnosti, prijateljstvu, izmenjavi o zdravstvenih 
težavah, spoznavanju raznih spretnostih, tudi znanju na vrtovih, pa zdravi pre-
hrani. Na izletih smo poleg rekreacije spoznavali kraje, naravne lepote Slovenije, 
zgodovinska obeležja, ljudske običaje, kulturo, hiše pesnikov in pisateljev, mu-
zejev in za zgodovino zapisanih zaslužnih za Slovenijo. V vseh desetih letih smo 
imeli srečo, da na izletih ni bilo nesreč.

2 Stanko Jaki

ŠPD GAMS USPEŠNO ZAKLJUČILA  
15 USPEŠNIH LET DELOVANJA

Društvo ŠPD GAMS Vodice je bilo ustanovljeno leta 1997 na pobudo nekaterih 
entuziastov, ki so bili prepričani, da v naši občini takšno društvo potrebujemo. 
Ideja se je izkazala več kot potrebna, saj se je že na prvem ustanovnem občnem 
zboru včlanilo preko sedemdeset članov.
Res je sicer, da se je začetna vnema pri marsikom kmalu ohladila, a v društvu so 
ostali tisti, ki so hoteli delati, hoditi v gore, spoznavati domače gore, skratka biti 
gorniško dejavni. Prva leta smo imeli samo tri izlete v sezoni, ki pa so bili številč-
no obiskani. Iz te množičnosti so se porodile ideje o več izletih na sezono, tako da 
imamo v Planu izletov za leto 2013 že vsak mesec en izlet.
Člani so imeli željo, vsaj enkrat na sezono prespati v kakšni koči in začeli smo z 
organizacijo dvodnevnih izletov v sezoni. Vsako leto smo izboru izletov dodali 
tudi enega izven meja naše domovine (Italija, Avstrija, Hrvaška). In tako smo 
rasli, se kalili in danes smo srednje veliko društvo s približno 70 plačanimi čla-
narinami na leto.
Takoj ko je PZS uvedla portal Naveza, smo pristopili k izobraževanju in že v po-
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skusnem letu 2012 elektronsko oddali obračun članarine. Udeležujemo se tudi 
drugih izobraževanj in srečanj v organizaciji PZS. V veliko čast nam je bilo pri-
sostvovati slavnostni akademiji v Cankarjevem domu ob praznovanju 120 letnice 
PZS.
V letošnjem letu smo na izobraževanje za planinskega vodnika poslali enega čla-
na, ki bo na turah razbremenil edinega, ki ga imamo sedaj.
Skratka trudimo se na eni strani zadovoljiti želje in pričakovanja članov, na drugi 
strani pa slediti smernicam, ki nam jih nalaga krovna organizacija. Če pogledam 
nazaj na minulih petnajst let, lahko rečem, da je bilo ogromno narejenega in kar 
težko verjamem, da bi s takšnim tempom lahko nadaljevali v prihodnjih letih. 
Toda ostajamo optimisti in pogumno stopamo v vsako novo planinsko sezono!

2 Vida Pirc, za ŠPD GAMS
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IZ POROČILA PREDSEDNIKA NA ZBORU 
ČLANOV 22. FEBRUARJA 2013

Za nami je 61 leto obstoja in delovanja društva, torej leto, ki ni bilo obeleženo z 
jubileji, pa vendar na splošno uspešno leto. Na kratko bom skušal napraviti pre-
gled preteklega leta, podrobnejša poročila pa sledijo od načelnikov posameznih 
odsekov

Društvo je delovalo na vseh področjih in z vsemi odseki, kar je vsekakor največji 
uspeh društva.
Kot društvo aktivno sodelujemo v MDO PD Ljubljane, s PZS, predvsem z njeni-
mi komisijami. Med drugim smo se prijavili na razpis PZS za Družinam prija-
zna koča. Obiskala nas je komisija PZS, opravila pregled koče, podala pripombe, 
predvsem na požarno varnost. Zadeve rešujemo, izdelan je že projekt in pristo-
pamo k realizaciji požarne zaščite. Sicer pa je se je komisija zelo pohvalno izrazila 
o urejenosti koče, končna ocena pa še sledi. 
Imamo zelo dobre odnose s DP Križe, pa še z Ribnico, Iskro Kranj in PD Novo 
mesto, ne smemo pozabiti tudi na planinske prijatelje iz PD Pobede Beograd.V 
domačem okolju pa sodelujemo z Zavodom za šport, Športne zveze Kočevje in 
Občino Kočevje.
Društvo deluje preko organov društva, redne seje UO so vsak mesec, pa še po 
potrebi. 
Z lanskim letom je bil poskusno uveden elektronski sistem včlanjevanja, ki bo 
postal obvezen. Mi smo takoj pristopili k novemu načinu včlanjevanja. Višina 
članarine v našem društvu je taka kot v veliki večini društev, to je po priporočilu 
PZS. 
Med posebne dogodke preteklega leta bi vsekakor uvrstil oba tradicionalna po-
hoda to je ob Kulturnem prazniku in ob Dnevu državnosti. Predvsem kulturni 
program ob kulturnem prazniku v izvedbi naših mladih planincev in velika ude-
ležba pohodnikov je vsakoletni poseben vsakoletni dogodek. V aprilu smo v naši 
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koči sprejeli in gostili planince PD Pobeda iz Beograda, v maju pa je bil osrednji 
dogodek priprava, izvedba in otvoritev Kostelske planinske poti ob priliki tradi-
cionalnega Kostelskega pohoda. Tako je bila dolgoletna želja končno uresničena. 
Osrednji dogodek leta pa je bila Zlatorogova transverzala ponosa 19. avgusta tu 
pri naši koči. Bil je to nepozaben dogodek, katerega se je udeležilo več kot 500 
planincev iz vse Slovenije. Toliko planincev kot ta dan tu še ni bilo, pa jih verjetno 
vsaj nekaj časa spet ne bo. Od pokrovitelja pa smo dobili veliki hladilnik za pijačo, 
nekaj druge opreme in 1000 € kot posebno darilo. 
V septembru smo gostili lokostrelce in funkcionarje občine Rab, druženja se je 
udeležil tudi naš župan. Kočo je obiskalo tudi precej organiziranih skupin in pla-
ninskih društev. 
Naj omenim še zame pomemben dogodek, to je prednovoletno srečanje v koči 
vseh društvenih delavcev, to je tistih, ki imajo posebne društvene zadolžitve
Izobražujemo vsako leto. Na izpopolnjevanju so bili mladinski mentorji, marka-
cisti za licenčno izpolnjevanje, vodniki za višje kategorije in zimska izpolnjeva-
nja, udeležili smo se tudi nekaj delavnic pri PZS.
Planinske poti vzdržujemo kolikor je to mogoče, nas pa večkrat prehiti narava s 
svojimi posegi. Skupaj vzdržujemo okrog 180km planinskih poti, kar je v sloven-
skem merilu nekje pri vrhu, take pa so tudi naše obveznosti. Razen vzdrževanja 
smo opravili tudi posnetek poti z GPS prenosnikom za vnos v karte.
Finančno poslovanje društva je bilo spet uspešno. Ustvarili smo cca 69 000 € 
prihodkov. Tekoče pokrivamo vse obveznosti. Prihodki društva so od koče, čla-
narine, od razpisov kot izvajalci programov, katere podpira občina ter iz drugih 
virov.
Pa naši načrti za leto 2013?
Hodimo po nam dobro znani poti, zato so tudi naši plani ustaljeni, stremimo le 
po izboljšanju.. 
Plan izletov in pohodov je bil predstavljen že 1. decembra na zaključnem izletu.
Planinske poti bomo vzdrževali predvsem z veliko mero dobre volje, organizirali 
več skupnih akcij, ki so tako delovne kot tudi družabne.  
Mladi so polni idej in kot je že dogovorjeno, pohodom dodajamo še tekmovalni 
kviz program, ki je v programu PZS. Vsako leto ob kulturnem prazniku pripravi-
jo kulturni program, organiziramo planinski tabor, lani npr. v Osilnici, pa bo tudi 
v prihodnje. Odsek je tudi dobro kadrovsko organiziran, imamo dovolj mentoric, 
vsako leto pa izobražujem mladinske mentorje. 
Da bi sledili razvoju bomo tudi letos vlagali predvsem v izobraževanje in v opre-
mo za nosilce in izvajalce programov. 
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Seveda pa smo kočevski planinci ponosni na svojo kočo, katero vsako leto po-
mladimo z novimi vlaganji in z obilico prostovoljstva. 
In ker smo se prijavili na razpis Fundacije za Šport Slovenije za izgradnjo Biolo-
ške čistilne naprave si vsekakor želimo, da bi na razpisu uspeli in tako že letos 
namesto greznice zgradili malo biološko čistilno napravo, s tem bi se uvrstili med 
ekološko urejene koče, kar pa bi posledično pomenilo, da bi našo kočo spet obi-
skala gospodarska komisija PZS, tokrat bi se potegovali za naziv Okolju prijazna 
koča. To bi bila tudi pika na i ustvarjalnemu delu članov sedanje generacije, ki 
vodi društvo od leta 2004. 

2 Franc Janež, predsednik PD Kočevje

MLADINSKI ODSEK PD KOČEVJE 
Mladinski odsek je sestavni del Planinskega društva Kočevje, ki vzgaja osnov-
nošolske otroke od 1. - 9. razreda, izobražuje mlade planince in jih navaja na 
zdrav način preživljanja prostega časa. Delo Mladinskega odseka je osredotočeno 
na planinske izlete. V času šolskega leta izvajamo enodnevne ture/izlete in dvo-
dnevni tabor, po vnaprej sprejetem programu. Vsako leto pripravimo kulturni 
program ob Slovenskem kulturnem prazniku, v koči pri Jelenovem studencu in 
zaključni izlet s starši. Poleg doživljanja narave in lepot gorskega sveta, mlade 
planince seznanjamo s temami planinske šole, razvijamo vztrajnost in ekološko 
zavest, usmerjamo k zdravi hoji in razvedrilu v naravi, navajamo na družabnost, 
spodbujamo prijateljstvo in oblikujemo smisel za pozitivno vedenje v skupini.
V okviru planinske dejavnosti skrbijo za vzgojno – izobraževalno delo in varnost 
štiri mentorice, štirje mladinski voditelji in dve vodnici A kategorije.
Več o nas in našem delu si lahko ogledate na spletni strani www.mo-pdkocevje.
si

2 Branka Rajner, načelnica MO PD Kočevje
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PLANINSKO DRUŠTVO MERCATOR

Na pobudo nekaterih zaposlenih smo v podjetju Mercator pred petimi leti usta-
novili Planinsko društvo Mercator. Poslanstvo Planinskega društva Mercator je 
spodbujanje zaposlenih in njihovih družinskih članov, da aktivno preživljajo pro-
sti čas v naravi, ter omogočanje druženja in medsebojnega spoznavanja. Tako 
stkano mrežo prijateljstev prenesemo tudi na delovno mesto. 
Posebnost društva je, da so naši člani prihajajo iz skoraj vseh pokrajin Slovenije. 
Kadar se odpravimo na pohod v kraje, od koder so doma naši člani nam pripravi-
jo dobrodošlico. Lahko je to pecivo, ki ga nam spečejo članice ali ogled znameni-
tosti tistega kraja, včasih pa spoznamo zanimive ljudi, ki nas popeljejo po poteh, 
ki niso tako poznane.
Po petih letih smo postali pravi prijatelji, ki se radi družimo, včasih tudi kaj za-
pojemo, zaplešemo, predvsem pa smo radi v naravi, saj nam ta zmeraj pripravi 
drugačno sliko pokrajine, po kateri hodimo. Planinka Marjeta je spesnila pesem 
o Planinskem društvu Mercator, ki nas lepo predstavlja.

Z Mercatorjem v planine
Kaj vleče nas na te poti? 

Sprašujemo se vsi, 
ko vstajamo kar sred noči. 

Že peto leto je tako,
najboljši vsi«sosedovi«

se zberemo na Slovenčevi. 
Ko avtobus odpelje nas, 

nikomur ni dolgčas.
Tudi vodnikom damo glas, 

saj oni niso kar tako, 
na ogledne ture hodijo, 

da vse čim bolj zakomplicirajo. 
Ne tiste znane, najbolj obiskane,

presenečenja so to poti.
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Smo resni, tihi vsi, 
ko že zmanjkuje nam moči. 

Še sreča je, da Ana, Izi, Dušan
po pravici vse povedo! 

Če pa Romana, Jože vodita nas,
ne gre lahko, 

počitka ni, razmišlja vsak:
»kaj treba mi je tak korak,

doma počival bi
in družil se s prijatelji.« 

Ozreš okoli se takrat
in veš, da tvoj osamljen ni korak,
prijatelj pravi, to je »sosed« naš.

Pogled na cvet,
poplačan trud je vsak. 
Skrbno izbrane so poti,
občutek, da res varen si,
čeprav pošle so ti moči.

Na cilju se nam misli spremenijo,
obrazi srečni zažarijo.

Zavriskamo takrat! To tisto nekaj več je, kar začuti vsak.

2 Spesnila: Marjeta Žigon
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PLANINSKO DRUŠTVO HUDOURNIK  
SE PREDSTAVLJA

Planinsko Društvo Hudournik – Društvo mladih in mladih po srcu!

Smo mlado planinsko društvo, ustanovljeno leta 2010 v Ljubljani. Naše aktivno 
delovanje temelji na izobraževanju, vodenju in organiziranju različnih aktivnosti 
za otroke in mladino. Odraslim nudimo pestro preživljanje prostega časa v gorah. 
Pozimi na turnih smučeh, poleti pa v prečudovitem svetu visokogorja.

PREDVIDENI PROGRAM 2013

16. 3. 2013 sobota Snežnik 1796 m 2 h hoje1) 
 Izhodišče: Sviščaki 1242 m, nezahtevna pot     

30. 3. 2013 Planinski izlet v neznano 2 h hoje2) 

5. - 7. 3. 2013 ZIMOVANJE – Planinska koča pod Storžičem3) 

6. 4. 2013 sobota TURNOSMUČARSKI IZLET - Viševnik 2050 m  4) 
 2 h hoje, 1 h nezahtevno smučanje
 Izhodišče: Rudno polje 1340 m, 

13.4.2013 sobota Lipanca 1630 m 1 h hoje + TURNOSMUČARSKI   5) 
 IZLET/2 izleta v enem
 Izhodišče: Pokljuka 1283 m, nezahtevna pot

20. 4. 2013 sobota Velika Špička 955 m 2 h hoje6) 
 Izhodišče: Begunje 620 m, nezahtevna pot

27. 4. 2013 sobota TURNOSMUČARSKI IZLET Kotovo sedlo 2138 m,  7) 
 3 h hoje, 1 h nezahtevno smučanje
 Izhodišče: Tamar 1108 m 

18. 5. 2013 sobota Uršlja gora 1699 m, 45 min hoje, 8) 
 VOŽNJA S KOLESOM PO ROVIH 
 Izhodišče: Zapornica 1400 m
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8. 6. 2013 sobota Slemenova špica 1911 m, 3 h hoje9) 
 Izhodišče: Vršič 1611 m, nezahtevna pot 

25. - 30. 6. 2013 PLANINSKI TABOR10) 

27. - 28. 7. 2013 BIVAK POD ŠPIKOM 1424 m, 2 h hoje, nezahtevna pot 11) 
 Izhodišče: Gozd Martuljek 750 m

 31. 8. 2013 sobota Mangart 2679 m, 2 h hoje, zahtevna pot12) 
 Izhodišče: Mangartsko sedlo 2055 m

14. 9. 2013 sobota Triglavska jezera 1685 m,  3,5 h, nezahtevna pot13) 
 Izhodišče: Planina Blato 1147 m

12. 10. 2013 sobota Luknja 1758 m, 2,5 h hoje, nezahtevna pot14) 
 Izhodišče: Aljažev dom v Vratih 1015 m

16. 11. 2013 Krim 1107 m, 2 h hoje, nezahtevna pot 15) 
 Izhodišče: Rakitna 789 m, 

14. 12. 2013 Nočni pohod z baklami na Šmarno goro 669 m, 16) 
 Izhodišče: Lipa 355 m, 1 h hoje, nezahtevna pot 

2 Grega Rihar, za PD Hudournik
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AKTIVNO VAROVANJE NARAVE V PD KRIM

Planinsko društvo Krim je bilo na pobudo nekaterih članov ustanovljeno pred 
petimi leti. Začetna delovna vnema vodstva in članov društva do današnjega dne 
ne pojenja, kot so nasprotno nekateri menili ob ustanovitvi. Nekateri so bili, kar 
se tiče samega obstoja društva, še bolj pesimistični. Vendar smo kljub temu, da 
smo majhni, štejemo nekaj nad 100 članov, zelo zagnani in polni novih načrtov, 
tako delovnih kot pohodniških. Veliko zaslug, da je naše društvo še kako živo, 
ima predsednik društva Gačnik Boštjan. Kljub temu, da na ožjem območju, kjer 
smo po večini doma člani, nimamo visokogorja, smo zelo ponosni na naš Krim, 
ki je s svojimi 1107 m naš simbol ter pravi varuh Podkrimskega raja.
V okviru društva so se takoj ob ustanovitvi oblikovali številni odseki, med njimi 
tudi naravovarstveni, katerega načelnica je varuhinja gorske narave, Simona 
Zorko. Zavest, da je potrebno raj, v katerem živimo skrbno varovati in negovati 
je globoko zakoreninjena v srcu vsakega pravega planinca. V ta namen smo se v 
naravovarstvenem odseku pod vodstvom naše načelnice odločili, da ob začetku 
vseh markiranih poti, ki vodijo na naš očak Krim, postavimo opozorilne table. 
Le- te pohodnike s svojimi opozorili opominjajo na nekatera načela, ki bi se 
jih morali držati vsi, ki jim je mar za naravo jutrišnjega dne. Table so izdelane 
iz naravnih in naravi prijaznih materialov. Sama delovna akcija »VARUJMO 
NARAVO« postavitve tabel je bila uspešno izpeljana 20. 7. 2012, pri njej pa so po 
svojim močeh sodelovali nekateri člani. Postavljene so bile štiri table, ena pa nam 
je ostala za kasneje. Table vsebujejo naslednja opozorila: 

1. Varujmo naravo-na izlet se odpravimo peš!
2. Varujmo naravo-smeti odnesimo s seboj!
3. Varujmo naravo-ne vznemirjajmo živali!
4. Varujmo naravo-ne trgajmo rastlin!
5. Varujmo naravo-bodimo opazovalci in ne vsiljivci! 

V naravovarstvenem odseku PD Krim pa poleg zgoraj omenjenega projekta 
postavitve tabel, vsako leto organiziramo nekaj predavanj strokovnjakov na 
temo varovanja tako gorske narave kot tudi vse ostale naravne dediščine. Redno 
izpeljemo eno do dve čistilni akciji ter se vestno udeležujemo tudi ostalih, katerih 
organizacija ni pod okriljem PD Krim.
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V našem društvo dajemo zelo velik poudarek varovanju narave saj se zavedamo, 
da je njen obstoj v čim bolj neokrnjeni obliki bistven za obstoj planinstva. Tako 
kot do sedaj si bomo v prihodnje še naprej po najboljših močeh prizadevali, 
da neokrnjena narava za prihodnje rodove ne bo le slika v enciklopediji ali pa 
učbeniku zgodovine.

Lep planinski pozdrav izpod Krima!

2 Simona Zorko, načelnica NO PD Krim
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PLANINSKO DRUŠTVO
VELIKE LAŠČE

Velikolaška kulturna pot
Levstik                                      Stritar                                    Trubar

Velikolaška kulturna pot je krožna pot, ki povezuje rojstne kraje naših velikih 
rojakov Frana Levstika, Josipa Stritarja in Primoža Trubarja. Pot je dolga pri-
bližno 15 km in jo prehodimo v 3 do 4 urah zmerne hoje. Pot je lahka, z nekaj 



52



53

manjšimi vzponi in spusti in je primerna tudi za družine 
in osnovnošolsko mladino. Prvo nedeljo po dnevu roj-
stva Primoža Trubarja (8. 6. 1508), organiziramo v sklo-
pu prireditev praznika občine Velike Lašče tradicionalni 
pohod, z začetkom v Velikih Laščah in zaključkom na 
Trubarjevi domačiji na Rašici.
Pot začnemo v Velikih Laščah, naselju sredi naravne 
sklede, obkrožene z gričastimi grebeni. Cerkev Mariji-
nega rojstva, zidana na vrhu vzpetine, mogočno obvla-
duje trške stavbe pod seboj. Dograjena je bila leta 1857 

na ruševinah stare in je zasnovana kot triladijska cerkev. Glavna ladja je široka 
9,7 metra, stranski, ki sta skoraj polovico nižji od glavne, pa 4 metre. V cerkvi se 
nahajajo Künlov križev pot, freske Janeza Wolfa in oltarna slika Eduarda Wolffa. 
Na prostoru pred cerkvijo je Levstikov spomenik, ki je bil postavljen dve leti po 
njegovi smrti, izdelal pa ga je domači kamnosek in podobar Jontez. Relief Levsti-
kove glave je ob stoletnici rojstva oblikoval kipar Svitoslav Peruzzi. Pod cerkvijo 
stoji gostilna Pri Kuklju, ki je družinska gostilna s tradicijo od leta 1778 in slovi 
po lepi notranji ureditvi ter dobri kuhinji. Na fasadi pred vhodom je nameščen kip 
Jožetu Javoršku. V Levstikovem domu sta urejeni spominski sobi velikih roja-
kov — Levstika in Stritarja, vodstvo po sobah pa je možno naročiti na Trubarjevi 
domačiji na Rašici.Iz Velikih Lašč vodi pot na hrib, kjer stoji cerkev sv. Roka. 
Cerkev je bila zgrajena leta 1550, ko je na Kranjskem razsajala kuga. Imela je 
tri baročne oltarje, med 2. svetovno vojno pa je bila požgana in od nekdanje 
notranje opreme je ostal le še kip sv. Roka.

Steza se nato spusti preko Srobotnika v Konjsko doli- no, 
nakar se po rahlem vzponu znajdemo v Levstikovih Re-
tjah. Vas je izgubila sledove starožitnosti. Tudi lipa, pod 
katero je Močilar Franu Levstiku razlagal o starih časih, 
se je utrudila. Ostal pa je Ilijev kozolec iz konca 18. sto-
letja, pod katerim je Levstik pisal znamenito povest o 
Martinu Krpanu. Levstikove rojstne hiše ni več, je pa sim-
bolično označena z vrati, spominsko ploščo in doprsnim 
kipom, ki ga je ob stoletnici smrti podaril kipar Jakov 

Brdar. Iz Retij nas del- no gozdna delno travniška pot pripelje na Podvalo, od 
koder je lep razgled na Slemena, Grmado, Bloško hribovje, Snežnik, Kurešček 
in Mokrc, predvsem pa na Kamniške Alpe in Karavanke.
Pod hribom je stisnjena Dvorska vas z baročno cerkvijo Janeza Krstnika. Na ka-
mnitem portalu je vklesana letnica 1722. Med 2. svetovno vojno je bila cerkev 
v bombnem napadu poškodovana in je delno izgubila prejšnjo zunanjo podobo. 
Za vasjo se pot vije med njivami in ob lepem vremenu se med Kureščkom in 
Mokrcem prikaže popotniku Triglav.
Na Mali Slevici se znajdemo na križišču poti, ki vodijo proti Karlovici, Slemenom, 
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Veliki Slevici in Velikim Laščam. Menda so na 
tem križišču v 12. stoletju stale vislice in še da-
nes se včasih mimoidočemu primeri, da občuti 
sevanje nekdanjih grozot. Kljub temu je pot do 
Velike Slevice lepa in poplačana z užitkom ob 
obisku Marijine cerkve nad vasjo. Še so žive 
legende o Turkih in Mariji, ki jih je pregnala, o 
sledovih konjskega kopita in biča turškega vo-
jaka na kamniti plošči pred vhodom v cerkev. To 

zgodbo je uporabil Josip Stritar v pesnitvi Turki na Slevici. Cerkev je na tem mestu 
stala že v 13. stoletju, tabor pa je dobila leta 1471. Sedanja cerkev je bila zgrajena 
okoli leta 1680, vendar se je na južni in zahodni strani ohranilo zidovje starejše 
gotske zgradbe iz 14. stoletja. To lahko sklepamo po freskah (prva tretjina 15. 
stoletja) odkritih leta 1999. Glavni oltar v cerkvi pa sodi med najlepše baročne zla-
te oltarje na Slovenskem.
Pot za cerkvijo spet zavije v gozd, za njim pa se odpre nov 
svet mehkih gričev in dolinic ter Podsmreka, rojstna vas 
Josipa Stritarja. Tudi njegove rojstne hiše ni več. Na steni 
nove hiše je vzidana spominska plošča in Stritarjev relief, 
delo kiparja Franceta Goršeta. Iz Stritarjevih dni pa je osta-
la ohranjena kašča. Valovita pot vodi dalje do Brankove-
ga in se vzpne na Ulako, kjer se pred nami odpre prekrasen 
razgled, nato pa preko Podulake in Prhajevega pride do 
Pušč, kjer zapusti asfaltno cesto ter nas po prelepi goz-
dni poti pripelje do Rašice, rojstnega kraja Primoža Trubarja.

Urejena Trubarjeva domačija povabi po-
potnika po dobrih štirih urah hoda najprej v 
gostišče, potem pa v tišino spominske hiše in v 
premišljevanje o stoletjih, ki so odvihrala pre- 
ko teh krajev ter o usodni vlogi ljudi, rojenih 
v nedrjih velikolaške kotline, za nacionalno 
zgodovino (Trubar — začetnik nacionalne 
kulture in zavesti, Levstik — borbeni mlado-
slovenec v času germanske ekspanzije, Stritar 

— povezovalec naroda zamudnika z evropsko kulturo). Po dobrih štirih urah 
hoje se vrnemo z Rašice preko Pušč na začetek naše poti v Velike Lašče.
Za konec lahko vzkliknemo s Stritarjem: „Dežela slovenska ima mnogo lepših in 
rodovitnejših krajev nego je laški; vendar, ko bi jaz prišel še kdaj na svet in ko bi mi bilo 
dano na voljo, kje hočem ugledati beli dan, ne volil bi si drugega rojstnega kraja.“
PD Velike Lašče vas vabi 9. junija 2013 na 21. pohod po Velikolaški kulturni poti.

2 PD Velike Lašče
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PLANINSKO DRUŠTVO DRAGO BREGAR
Planinsko društvo Drago Bregar organizira 15. jubilejni Bregarjev pohod po pre-
lepih Fužinskih planinah. 
Pohod bo 6. julija 2013. Ob 9. uri se bomo zbrali na Planini Blato, kjer bo uradni 
začetek. 
Pot do Planine Blato lahko opravimo z avtom ali avtobusom v smeri Bohinjske-
ga kota. Na začetku Bohinjskega jezera zavijemo desno čez most in se peljemo 
mimo cerkve Sv. Janeza do Stare Fužine. Za trenutek se lahko ustavimo na jutra-
nji kavici v bifeju »pri Ančki«. Pri kapelici zavijemo levo v klanec in se peljemo do 
cestninske postaje, kjer plačamo pristojbino za uporabo ceste. Pri prvem odcepu, 
zavijemo rahlo levo, mimo slapa Suha. (Pri povratku si ga lahko ogledamo, saj 
je zelo zanimiv). Pri naslednjem odcepu zavijemo desno, po nekaj minutah smo 
na Planini Blato, kjer je naša izhodiščna točka. Od tu vas bomo varno vodili po 
prelepih Fužinskih planinah vodniki. 

Začnemo po poti proti Planini pri Jezeru po približno 15 minutah zavijemo desno 
na markirano pot proti Planini v Lazu (po ravnem se držimo desno). Po približno 
2 urah hoje, prispemo do Planine v Lazu. Pred nami se pokaže mogočni Debeli 
vrh. Pod sabo zagledamo čudovito planino, ta je podobna nekakšnemu amfitea-
tru. Že na začetku nas pričaka osvežujoč potoček z velikim lesenim koritom ob 
strani. Ta planina je še ena redkih ''živih planin'' (molža krav in izdelava sira). 
Tu lahko kupite sir, kislo mleko in še kaj. Po krajšem postanku cca 30 minutah 
nadaljujemo pot proti našemu cilju v smeri Planine pri Jezeru. Po približno 20 
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minutah zavijemo desno po markirani poti proti Dednemu polju. Tu je postavlje-
nih nekaj starih in obnovljenih pastirskih stanov. Največja stavba je stara Sirarna, 
ta je delno obnovljena, kjer v pašnem obdobju prebiva pastir. Pastirjeva naloga 
je, da čez poletje pazi na krave, ki se pasejo po okoliških planinah in niso molzne. 
Predviden je kratek postanek. Pot gre naprej proti Planina Viševnik. Nad Sirarno 
prečimo stezo, ki pelje proti Sedmerim jezerom. Nemarkirana pot gre strmo v 
breg po lovski stezi mimo Lovske koče do markirane poti, iz smeri Planine Ov-
čarija proti Planini Viševnik. 
Na Planini Viševnik bo daljši postanek z kratkim kulturnim programom. Če bo-
ste želeli se boste lahko podali na bližnji Pršivec, ali pa pri koči v prijetni družbi 
uživali planinski zrak. V popoldanskih urah se bomo v miru spustili mimo Pla-
nine pri Jezeru do naše izhodiščne točke - Planine Blato, kjer bomo zaključili 
celodnevno pohodništvo.
Lep planinski pozdrav in nasvidenje!

P.S. Koča je odprta od 8. junija - do 30. septembra. 

2 Gabrijel Jelovšek
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ZGODOVINA DRUŠTVA  
JE ZGODOVINA GOVEJKA

Planinsko društvo Obrtnik Ljubljana letos proslavlja častitljivih 60 let! Zgodo-
vina društva je hkrati zgodovina Mihelčičevega doma na Govejku. Zakaj? Da bi 
obrtniki obdržali dom, ki so si ga za svoj prosti čas, rekreacijo in druženje ustva-
rili že davnega leta 1935, so morali po drugi svetovni vojni ustanoviti društvo. To 
je bil način, da so nekaj, kar so svojimi rokami in potom mukotrpno gradili in 
vzdrževali, ohranili v svoji lasti oziroma v lasti društva, sicer bi država dom naci-
onalizirala. Pa ne samo to: dom in cesto, ki je vodila do njega, so po vojni z udar-
niškimi urami tudi nenehno popravljali in vzdrževali. Obrtniki so bili praktični 
kot vedno: Vprašali so se, zakaj bi obvezne udarniške ure opravljali nekje drugje, 
če so imeli svoj dom, ki je bil potreben obnove?
Društvo je imelo od 100 do 150 članov. Poleg članarine je bil glavni vir finan-
ciranja srečelov, ki so ga tradicionalno organizirali prvo nedeljo v septembru, 
se spominja nekdanja blagajničarka društva Nada Vakselj, upokojena bančnica. 
Obrtniki so na Govejk hodili konec tedna, med tednom pa so večkrat udarniško, 
zastonj popravljali poškodovano cesto, podjetja pa so podarjala material. Največ 
težav je bilo z upravniki, ki so se pogosto menjavali. »Ni bilo dobrega skrbnika, 
imela sem občutek, da je vsak mislil, da bo v enem letu postal milijonar, kar je 
nemogoče,« nam je povedala Nada Vakselj.

Nekdanja blagajničarka PD Obrtnik 
Nada Vakselj: Govejk je bil drugi 
dom obrtnikov. Tam so se srečevali 
in tja hodili, kot da bi šli na svoj 
vikend. 
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Marsikateri obrtnik se spominja, da je svoje brezbrižne otroške dneve preživljal 
na Govejku. Medtem ko so se otroci igrali v naravi, so se starši družili, delali ali 
hodili na izlete po okolici. Obrtniki so bili zelo povezani, povojna generacija je 
gojila spoštljiv medsebojni odnos. »Če je naročnik obrtnika poklical za ponudbo, 
drug obrtnik ni hotel dati konkurenčne ponudbe. Veliko sodobnih obrtnikov pa 
drug drugemu skačejo v zelje za pet odstotkov,« primerja takratne in sedanje raz-
mere predsednik PD Obrtnik in gonilna sila najnovejše prenove Govejka Miro 
Milošević.
V starih časih so obrtniki delovali solidarno. Zaradi ohranjanja te tradicije se je 
Milošević tudi lotil prenove Govejka. Zastavil je svoj ugled in besedo, vsi par-
tnerji, na katere se je obrnil, pa so idejo podprli. »Dejal sem jim: doma ne delam 
niti zase niti za Elektrovod. Dom delamo za 80 do 90 odstotkov ljudi, ki jih ne 
poznamo in ga bodo obiskovali kot pohodniki in turisti,« pripoveduje Milošević. 
Noben donator ni postal solastnik. »Kdor je dal denar, ga je dal v skupno dobro, 
za okolje, za skupni interes. Dom je last društva, noben sodobni tajkun ga ne bo 
privatiziral za majhen denar,« zagotavlja.

2 Saša Banjanac Lubej

Predsednik PD Obrtnik Miro 
Milošević: Obrtniki so čutili veliko 
pripadnost društvu. Dom in cesto 
so s prostovoljnim delom nenehno 
popravljali in vzdrževali.
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Intervju:
JOŽE – ZLATKO KRUMPAČNIK: ŽELIM, DA 

BI GOVEJK »ZALAUFAL«!
Kot nekdanji predsednik PD Obrtnik nam najprej zaupajte, kako je sploh 
prišlo do nakupa doma na Govejku?
Leta 1934 so obrtniki po trojkah v okolici Ljubljane iskali ustrezen prostor zase, 
za rekreacijo in prosti čas. Našli so zapuščeno kmetijo na Govejku in jo za prime-
ren denar kupili za svoje potrebe. Želeli so omogočiti svojim starejšim kolegom, 
da bi imeli kam iti na počitnice, sebi in svojim družinam pa so našli točko, kamor 
so se lahko umaknili na oddih konec tedna. Takrat so se morali iz Ljubljane do 
Medvod oziroma Rateč peljati z vlakom, na Govejk pa so hodili peš, tudi če je bil 
sneg. A so pri tem uživali. Takrat je bil narod drugačen, kot je zdaj. Radi so se 
družili in bili skupaj. Na hrib so hodili kot planinci, ne pa tako kot sedaj, z avti.
Kako pa je bilo po drugi svetovni vojni?
Takrat smo imeli udarniške akcije. Obrtniki so se pod vodstvom Ivana Mihelčiča 
zbrali in se odločili, da z uradnimi udarniškimi urami zase zgradijo nov dom na 
Govejku. Takrat je bil narod udarniško »mahnjen«, vsi so radi delali. Zgradili so 
stavbo, vse pohištvo so izrezljali v delavnici Zalokar in je še vedno tukaj. Leta 
1951 je bil nov dom odprt z velikim slavjem. Kasneje smo naredili še cesto, prej 

Jože – Zlatko Krumpačnik se rad 
spominja starih časov, ko so si 
obrtniki med seboj pomagali. Še 
se spominja izletov v Graz ali v 
Nemčijo, na sedež Boscha, ki je bil 
takrat za ljubljanske obrtnike kar 
čudež. 
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je ni bilo, bila je le stara potka. Za vsak kilometer ceste smo zbirali denar! Ko je 
predsednik Vrhovec z Volskwagnom gor pripeljal župana, je bil to velik dogodek 
za Govejk!
Iz katerih poklicev je bilo največ obrtnikov?
Bili so mizarji, tesarji, čepičarji, ključavničarji, tapetniki, gradbeniki …
Kakšni so bili ljudje tistega časa, kaj jih je držalo skupaj?
Bili smo bolj prijazni, danes vsak samo gleda na lastno korist in uživanje. Včasih 
smo rekli: Pojdimo nekam skupaj, danes bo vsak rekel: saj imam svoj avto, bom 
šel sam. Zdaj organiziramo nakupovalni izlet v Gorico. Lani smo obrtniki Centra 
nabrali po 50 ljudi za avtobus, danes jih imamo samo 20. Ni več družabnosti, kot 
je obstajala nekoč. V starih časih smo bili na Govejku zadovoljni, ko je vsak dobil 
pol klobase z gorčico in pivom. Z malim smo bili zadovoljni. Otroci so se veliko 
gibali v naravi. Danes mladi ne gredo nikamor.
Poznali ste tudi Ivana Mihelčiča, po katerem je dom imenovan.
Mihelčič je bil povezovalen človek. Znal je ljudi spraviti skupaj, povedati noviteto, 
tudi zgodovino je poznal. Bil je svetovljan, veliko je vedel, veliko potoval in nas je 
vedno pripravil do tega, da smo nekam šli ali kaj naredili.
Kakšno usodo napovedujete prenovljenemu Govejku?
Želim si, da bi »zalaufal«!

2 Pogovarjala se je: Saša Banjanac Lubej
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PROJEKTNA SKUPINA ALPA VABI

Razraščanje alpske kislice ogroža nadaljno pašo in naravovarstveni pomen 
travišč v slovenskih planinah. Alpska kislica strnjeno preraste pašnike, ki so za 
pašo izgubljeni, hkrati pa se širi na naravovarstveno pomembna vrstno boga-
ta travišča in tako oži pestrost naravnega okolja. S prostovoljnimi akcijami od-
stranjevanja alpske kislice želimo izboljšati kakovost in obseg travišč, izboljšati 
lastnosti naravnega življenjskega prostora in omogočiti ekstenzivno kmetijsko 
pridelavo na območju. Tako lahko skupaj ohranimo podobo krajine, ki je prepo-
znana in zanimiva tudi za širšo javnost. 
Zavod RS za varstvo narave in BC Naklo vas vabita na prostovoljno naravovar-
stveno akcijo odstranjevanja alpske kislice na planini Korošica v soboto, 1. junija 
2013, z zbirališčem v Podljubelju (točen kraj zbirališča bo sporočen naknadno) 
ob 8.30 uri.
                                              
V primeru izjemno slabega vremena bomo akcijo prestavili na soboto 23. junij 
2013. 

Vljudno vabljeni!
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VIDIMO SE NA GOVEJKU, 25. MAJA!

»Obiskujemo hribe in gore vsepovsod, le tisto, kar imamo zraven, bolj malo. Lju-
di bi bilo treba glede tega spodbujati,« nam je med premorom na pohodni poti 
proti Osolniku dejala Leonida Erjavec Rožanc, ki se je prvič z družino znašla na 
Govejku. Prijatelji so ji pripovedovali o lepi naravi ob slapovih potoka Ločnice. 
»Lepo je hoditi po tem delu Polhograjskega hribovja. Začneš v Medvodah, se 
dvigneš gor, lahko prideš do Polhograjske grmade, potem pa nazaj dol. To je zelo 
lep izlet,« ugotavlja Leonida.
A ni lepa samo pot: v novem sijaju je zablestel tudi Mihelčičev dom na Govejku 
na 812 metrih nadmorske višine z razgledom na Krvavec in Veliko planino. Ob-
novili so tlake, stene, strope, sobe. Lončene peči je zamenjala centralna kurjava 
na les. Odprli so stopnišče in prenovili sanitarije. Letos načrtujejo še obnovo stre-
he ter masivnega, izrezljanega pohištva, in sicer v obstoječem slogu.

»Pogled je čudovit. Zjutraj se zbu-
dite in lahko zagledate gamsa,« pri-
poveduje gospodinja doma Zvonka 
Ptičar, ki goste posladka s krhkimi 
flancati in sadnimi rozinami. Štedil-
nik na drva, ki ga s pridom upora-
blja, daje hrani čaroben okus, sploh 
pri pečenemu kruhu in pečenki. 
Gosti imajo radi tudi njene odlične 
enolončnice. »Večinoma ponujamo 
domačo slovensko hrano, vključno 
z domačimi suhomesnatimi izdelki, 
ki jih prav tako sami pripravljamo. 
Nobene stvari ni, ki bi bila pripe-

ljana od drugod. Vse, kar kuhamo, je vedno sveže,« se pohvali oskrbnik doma 
Bojan Ptičar. Po predhodnem naročilu pripravijo tudi hrano po želji ali jo prila-
godijo potrebam – denimo brez glutena.
Govejk je zato primeren za zaključene družbe ali skupinske izlete. To so odkrili 
tudi na Waldorfski šoli Ljubljana. »Med izletom v neokrnjeni naravi, polni pre-
krasnih razgledov, smo srečali gamse in si ogledali pripravljeno kopo za oglje,« 
pripoveduje učiteljica Waldorfske šole Ljubljana Magda Mlekuž. »Razgled je 
odličen, sprehod je super za otroke in starejše. Lahko hodiš uro, dve ali deset. 
To je glavna prednost,« zna okolico Govejka pohvaliti Janez Kozjek iz gostilne 
Legastija, kjer so v starih časih obrtniki puščali kolesa, preden so peš odrinili gor, 
proti svojemu dom.
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Novodobni kolesarji pa si upajo po gorovju voziti celo s kolesi. »Prej sem hodil 
sem trenirat, kolesarit, imeli smo zahtevno turo, imenovali smo jo kar »parti-
zanska«, trajala je pet ur, če si šel hitro. Tereni so dobri za izkušene kolesarje,« 
pravi turistični novinar in bloger Matej Zalar, ki smo ga na Govejku ujeli skupaj 
s dekletom Simono in njuno prikupno psičko Pipo. Vesela sta, da je dom po letu 
prenove končno odprl svoja vrata in na novo zaživel.
Zato dobrodošli na taboru, ki bo v soboto, 25. maja, ko bo tudi uradna otvori-
tev prenovljenega Mihelčičevega doma na Govejku. Vljudno vabljeni vsi člani 
planinskih društev iz Ljubljane in okolice. Vidimo se na Govejku!

2 Saša Banjanac Lubej
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ZAHVALA

Predsedstvo MDO PD Ljubljane  
se iskreno zahvaljuje  

vsem tistim planinskim društvom,  
ki so poslala praznična voščila  

in lepe novoletne želje.

Obveščamo vas, da lahko  
VODNIK IN POPOTNI DNEVNIK PO 
LJUBLJANSKI MLADINSKI POTI,  
s priročnim zemljevidom,  
naročite pri  
MDO PD Ljubljane.
Cena izvoda je 3,00 EUR
Oskrbnikom kontrolnih točk in 
društvom nudimo količinski popust.
Vse dodatne informacije dobite na 
e.naslovu: mdo.ljubljana@pzs.si
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Vsem planinskim društvom,  

ki so včlanjena v  

Meddruštveni odbor planinskih društev na področju 

Ljubljane in praznujejo v letošnjem letu pomembne 

obletnice ustanovitve,  

obstoja ter uspešnega planinskega delovanja

ISKRENE ČESTITKE OB JUBILEJU,
z željo, da bi tudi v prihodnje izpolnjevala  

svoje planinsko poslanstvo.
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PRIJATELJI OSTANEJO  
ZA VEDNO PRIJATELJI

April je pred nami. Sedim doma v topli sobi in razmišljam, kakšno leto nas čaka. 
Zima je postregla z obilico snega in bila zelo skopa s sončnimi žarki. Vsak teden 
smo priča novemu sneženju in opozorilom, da je v gorah tretja ali četrta stopnja 
nevarnosti proženja snežnih plazov.
Včasih so se ljudje zime veselili. Zemlja, ki jim je dajala kruh, je počivala in kmet 
je lahko postoril tisto, kar mu med letom in uspelo. Popravil je orodje, ki mu bo 
služilo na polju, na travniku ali pa v gozdu. Gospodinje so ob topli kmečki peči 
spletle nekaj parov nogavic, popravile kakšno krilo ali pa ga prekrojile v otroške 
hlače. Ljudje so si želeli zimo, da so malo oddahnili od napornega dela, kaj nove-
ga prebrali, ali pa ob dolgih večerih zapeli slovensko pesem. 
Kaj pa danes?
Naglica, hitenje, kup nepomembnih opravkov. Potrošništvo in naglica sta nas pri-
peljala nekam, kamor si pravzaprav nismo želeli. Lahko se še tako upiramo, nič 
ne pomaga.
Družimo se samo še ob redkih družinskih srečanjih. Kaj pa druženje s prijatelji, 
planinskimi prijatelji?
Kako lepo se je srečati s tistimi, s katerimi smo včasih delili radost ob osvojenem 
vrhu. Kako prijetno je poklepetati in obuditi spomine na tiste stare čase, ko so 
fantje zjutraj zarana odšli na Triglav, zvečer pa so že vasovali pri kakšni deklici. O 
vsem tem in še o marsičem, tudi o skritih ljubeznih, in o načrtih kam krenemo v 
prihodnjih mesecih, se bo mogoče pogovoriti zadnjo soboto v maju na Govejku. 
Dom na Govejku ima svojo tradicijo, njegova lega omogoča, da tudi tisti, ki bolj 
malo hodijo po hribih, pridejo do njega in užijejo nekaj planinske lepote. Dom 
je kar nekaj časa bolj ali manj sameval, sedaj pa je prenovljen in ponovno pripra-
vljen, da nas sprejme.
Pridite in užijte lepote Govejka z okolico, poizkusite, kaj se je dobrega skuhalo v 
kuhinji Mihelčičevega doma, pa tudi za zabavo bo poskrbljeno. 

Pa varen korak povsod, kamor vas zanese pot.

2 Irena Pečavar Čarman
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MDO PD LJUBLJANE

in

PD OBRTNIK

vabita

na 43. PLANINSKI TABOR,
ki bo v soboto, 25. maja 2013

pri Mihelčičevem domu na Govejku.

Pričetek 43. Planinskega tabora
planincev MDO PD LJUBLJANE,

s kulturnim in zabavnim programom
bo ob 11. uri in 30 minut.

Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in glasbo.
PRIREDITEV BO V VSAKEM VREMENU

Smeri pristopa:
1. Od Legastja  45 minut
2. Iz Trnovca     50 minut

VIDIMO SE PRI MIHELČIČEVEM DOMU NA GOVEJKU


