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POZDRAVLJENI PLANINSKI PRIJATELJI

 Letos praznujemo v naši planinski organizaciji poseben jubilej. 8. februarja 
1895 je namreč izšla prva številka Planinskega vestnika, glasila Slovenskega pla-
ninskega društva. Tako slovenske ljubitelje gora razveseljuje že polnih 120 let.

 V začetku je Planinski vestnik med članstvom načrtno uveljavljal informativ-
no, izobraževalno in povezovalno poslanstvo ter dvigoval narodno zavest. Kasne-
je je spremljal mnoge pomembne dogodke v planinski organizaciji od postavitve 
Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, izgradnje prve koče na Kredarici do velikih 
dosežkov slovenskih alpinistov doma in v tujini, zlasti v Himalaji in Patagoniji.

 Planinski vestnik je v vseh obdobjih svojega 120-letnega izhajanja objavljal 
informacije dela planinske organizacije in bil odsev splošnih razmer in doži-
vljanja gora Slovencev. Čas prve svetovne vojne in tudi druge rednemu izhaja-
nju Planinskega vestnika ni bil naklonjen. V tem času je izhajal v nekoliko okr-
njeni obliki in združenih številkah. Po letu 1946 pa je izhajanje ponovno steklo, 
tako kot so si pri planinski organizaciji želeli. Tako Planinski vestnik velja za 
najstarejšo slovensko revijo, ki še izhaja in predstavlja najpopolnejši zgodovin-
ski arhiv slovenskega planinstva.

 Lepo bi bilo, da bi Planinski vestnik redno prihajal v vsako planinstvu na-
klonjeno družino. Ob prebiranju vsake številke boste ugotavljali, da se ne bere 
kot običajna revija. Planinski vestnik nagovarja planince, alpiniste, smučarje, 
kolesarje, jamarje ali pa le samo ljubitelje gorskih lepot.

@ 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

Namestnik:
Ernest Gradišar, Volavlje 46, 1129 Ljubljana-Zalog - PD Vevče
e-mail: jerneja.gradisar@siol.net

Tajnica:
Jelka Kresnik - PD Saturnus
   
Gospodarski odbor:
Vodja: 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 planinska pota:
Vodja: Marjana Jelen, Ul. k studencu 8, 1215 Medvode
  e-mail: marjana.jelen@evj-kabel.net
Člani: Andrej Drobnič - PD Ribnica, Miran Goričanec - PD Vevče, Marjan  
  Kovačič - PD Šmarna gora, Andrej Potočnik - PD Medvode, Cveto  
  Preželj - PD RTV

Odbor za varstvo gorske narave:
Vodja: 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
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Vodniški odbor:
Vodja: Jan Skoberne, Smrjenska c. 25 - Pijava gorica, 1291 Škofljica - PD  
  Iskra Ljubljana
Člani: Romana Kocjančič - PD Mercator, Marinka Koželj Stepic - PD   
  Integral, Boštjan Skubic - PD Polž, Tomaž Stražar - PD Saturnus

Odbor za informiranje in propagando:
Vodja: Marinka Koželj Stepic, Ul. Pavle Jeromnove 12, 1000 Ljubljana - PD Integral
Člani: Marjan Klančar - PD Iskra Ljubljana, Romana Kocjančič - PD   
  Mercator, Matjaž Samec - PD RTV

Nadzorni odbor:
Vodja: Silvana Cilenšek Palik, Tomišelj 17, 1292 Ig - PD Krim
  e-mail: cis@siol.net
Člani:  Helena Kušar - PD Polž, Tončka Pogačnik - PD Pošte in Telekoma

PRIZNANJA V LETU 2014
Zlati častni znak PZS:
Nevenka Pejčič .... PD Integral

Srebrni častni znak PZS:
Sonja Dremelj ..... PD Integral
Franc Hrastar ....... PD Iskra Ljubljana
Marjan Klančar ... PD Iskra Ljubljana
Jelka Kresnik ....... PD Saturnus

Bronasti častni znak PZS:
Nevenka Kosec ... PD Krim
Janez Lenaršič ..... PD Integral
Sonja Modlic ....... PD Integral
Silva Papež .......... PD Integral
Ana Podržaj ......... PD Krim
Jure Podržaj ......... PD Krim
Katja Premerl ...... PD Integral
Franc Purkart ....... PD Krim

Vsem prejemnikom priznanj PZS iskreno čestitamo.

Janko Purkart ...... PD Krim
Barbara Strnad 
    Podlesnik ......... PD Krim
Boštjan Strnad 
    Podlesnik ......... PD Krim
Zlatko Verbič ....... PD Iskra Ljubljana
Simonca Zorko .... PD Krim

Tomaž Rusimovič .. PD Integral
Dušan Semenič .... PD Iskra Ljubljana
Tomaž Stražar ..... PD Saturnus
Ivanka Vodnik ..... PD Integral
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POROČILO O DELU MDO PD LJUBLJANE  
V LETU 2014

Poročilo o delu predsedstva in posameznih odborov za leto 2014 je pripravljeno 
na osnovi opravljenih nalog. V nadaljevanju tega poročila so posamezna kratka 
poročila o delu predsedstva in odborov. Iz njih vidimo njihovo sodelovanje tako 
s posameznimi odseki PD kot sodelovanje s komisijami PZS. V nekaterih prime-
rih je sodelovanje zgledno, v drugih pa komaj zadovoljivo.

Poročilo o delu predsedstva MDO 2014

Predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednica, namestnik predsednice, tajnica in vodje 
vseh odborov, se je v letu 2014 sestalo na 3 rednih sejah. Predsedstvo je predvsem 
koordiniralo delo med odbori, pripravljalo gradiva za plenarne seje MDO in na 
zahtevo PZS oziroma njenih strokovnih služb pošiljalo podatke, poročila, plane 
itd. Na rednih sejah smo razpravljali o pripravah na Jurčičev pohod, o pripravah na 
izdajo Biltena, o pripravah na 44. Tabor ljubljanskih planincev, o kadrovski pro-
blematiki, o izhodiščih za pripravo pravilnika o priznanjih MDO in o pripravah na 
volitve PZS in MDO. Seje predsedstva MDO se odvijajo v prostorih PD Saturnus 
v Zalogu, prisotnost članov predsedstva je med 80 in 100 odstotki.
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. Na plenarnih sejah smo razpravljali o 
pripravah na skupščino PZS, o sodelovanju PD -  MDO -  PZS, o pripravah na 
volitve organov PZS in MDO, o pripravi podatkov za Planinski kažipot, o pri-
spevkih za Bilten in o organizaciji Tabora ljubljanskih planincev.
Predsednica ali posamezni člani predsedstva so se udeležili vseh občnih zborov  
PD, ki so poslala vabila. Predsednica se je udeležila vseh sej UO PZS ali drugih 
sklicev, za katera je MDO prejel vabilo. Sodelovanje med MDO in PZS je dobro. 
V letu 2014 so bila finančna sredstva MDO vodena na računu PZS na posebnem 
kontu. Sodelovanje med MDO in PD je nekje zgledno, drugje pa tega sodelova-
nja 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. V MDO je prišlo pri članstvu do spremembe. V 
začetku leta 2014 se je PD Kočevje  na lastno željo premestilo v MDO Dolenjske 
in Bele Krajine. MDO nima prostorov niti za sestanke niti za osnovna admini-
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strativna 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 udeležbo 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 s težavo pokrili stroške 
delovanja predsedstva in odborov. Sredstva, namenjena za delo MDO-jev so se 
skrčila že v letu 2013. Leto 2014 smo zaključili brez sredstev. 

Poročilo o delu vodniškega odbora (VO)

Vodniški odbor MDO PD Ljubljane je sklical področni zbor vodnikov PZS. Na po-
dročnem zboru, ki se ga je udeležilo 18 vodnikov iz 12 PD, smo razpravljali o šte-
vilu vodnikov v MDO, o velikem osipu in o kvaliteti izobraževanja vodnikov PZS. 
Vodnike smo seznanili z zakonodajo vodenja in organizacije planinskih izletov in 
poostrenim nadzorom inšpekcijskih služb. Zbora vodnikov PZS se je udeležilo 
vseh pet izvoljenih delegatov našega MDO. Vodniški odbor MDO PD Ljubljane je 
organiziral izpopolnjevanje VPZS v kopnih razmerah v Kamniški Bistrici 4. - 5. 4. 
2014 in 4. 5. - 6. 5. 2914. Izpopolnjevanje, ki se ga je udeležilo skupaj 60 vodni-
kov PZS, je potekalo po vnaprej določenem programu. Organizacijski vodja obeh 
skupin je bila Marinka Koželj Stepic, tehnični vodja pa Drago Metljak.

Poročilo o delu odbora za varstvo gorske narave (OVGN)

Odbor za varstvo gorske narave deluje tako v okviru MDO z organizacijo neka-
terih akcij kot tudi v Komisij za varstvo gorske narave PZS.  
Odbor za varstvo gorske narave je v sodelovanju z posameznimi PD pomagal 
organizirati več pohodov z naravovarstveno vsebino.
.Odbor za varstvo gorske narave je deloval s sprotnim obveščanjem po telefonu 
in elektronski pošti. Organiziran je bil sestanek načelnikov odsekov VGN v PD. 
Odbor VGN zelo dobro sodeluje s Komisijo za varstvo gorske narave pri PZS. 
Vodja odbora za varstvo gorske narave je skušala zbrati podatke za bazo podat-
kov, a zaradi slabega sodelovanja PD ni bila uspešna. 

Poročilo o delu odbora za planinska pota (OPP)

V letu 2014 je bil sklican področni zbor markacistov. Ugotovili so, da je največ 
neprijetnega in izjemno težkega dela povzročil žledolom, zaradi katerega je bila 
večina poti v sredogorju kar nekaj mesecev neprehodna. Nekaj dela je ostalo še 
pri evidentiranju poti. Na zboru so pregledali realizacijo dela odsekov PD in se 
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dogovorili o nalogah v letu 2015. Skupaj so ugotovili, da je baza podatkov na 
PZS še vedno pomanjkljiva, a se počasi ureja. Planinske poti se vnaša v geo-
grafski informacijski sistem. Nato bo treba preveriti točnost podatkov o poteh 
in njihovih skrbnikih. Udeležba na zboru je bila dobra. Odbor za planinska pota 
sodeluje tudi s Komisijo za pota pri PZS.

Poročilo o delu odbora za informiranje in propagando (OIP)

Odbor za informiranje in propagando je sodeloval pri organizaciji 21. Jurčičevega 
pohoda. Skupaj s PD Dobrepolje so organizirali 44. Tabor ljubljanskih planincev 
na Kamen vrhu. Kot vsako leto je tudi v letu 2014 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 60 straneh, z barvnim tiskom. 
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.  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 ob-
močju Mestne občine Ljubljana. Vsa PD v MDO lahko  na spletni strani MDO 
objavljajo tudi svoje društvene izlete in druge informacije.

Poročilo o delu nadzornega odbora (NO)

Nadzorni odbor se je sestal v začetku leta 2014. Predsednica MDO je pripravila 
finančno poročilo ter dala v pregled celotno gradivo. NO je ob pregledu ugotovil, 
da je poslovanje MDO vodeno po predpisih. Finančno poročilo je bilo v celoti 
sprejeto in potrjeno. Vodja nadzornega odbora se je v letu 2014 udeležila vseh sej 
predsedstva MDO in plenarnih sej.

Poročilo o delu pokrajinskega mladinskega odbora (PMO)

V to poročilo ni kaj zapisati. Pokrajinski mladinski odbor v okviru MDO PD 
Ljubljane ne obstaja več. Kljub velikemu trudu, da bi našli vodjo pokrajinskega 
mladinskega odbora, je zaenkrat MDO neuspešen. Nekatera 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 2014 je pripravila na osnovi poročil 
posameznih odborov predsednica.  

@ Marinka Koželj Stepic
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MDO V ŠTEVILKI IN BESEDI

V MDO PD Ljubljane je bilo v začetku leta 2013 vključenih 46 planinskih dru-
štev in plezalnih ter športnih klubov. Tri društva oziroma plezalni klubi niso v 
letu 2013 prevzeli   znamkic in tako ne izpolnjujejo pogojev za obstoj društva. 
Število članov, od najmlajših do seniorjev, je 8.544. S temi podatki se MDO PD 
Ljubljane uvršča med največje v Sloveniji. Geografska razprostranjenost MDO 
PD Ljubljane ni zanemarljivo majhna, saj sega od Medvod, Polja in Vevč do 
Šentvida pri Stični, ter preko Ribnice do Loškega potoka in Iga.

PD v MDO z več kot 1000 člani
Število članov v letu

Društvo 2014 2013 2012 2011 2010
1. PD Ljubljana-Matica 2.500 2.811 3.126 3.199 2.992
Skupaj 2.500 2.811 3.126 3.199 2.992

PD v MDO z 201 do 1000 člani
Število članov v letu

Društvo 2014 2013 2012 2011 2010
1. PD Pošte in Telekoma 707 766 783 867 900
2. PD Rašica 544 490 450 436 460
3. PD Integral 392 449 473 460 441
4. PD Grosuplje 345 361 378 398 296
5. PD Železničar 305 264 262 245 239
6. PD Medvode 277 313 316 339 378
7. PD Črnuče 241 263 306 271 234
Skupaj    2.811 2.906 2.968 3.016 2.948

PD v MDO s 101 do 200 člani
Število članov v letu

Društvo 2014 2013 2012 2011 2010
1. PD Polž 197 185 228 217 201
2. PD Mercator 196 190 200 256 234
3. PD RTV 174 216 179 209 251
4. PD Viharnik 146 145 165 151 182
5. PD IMP 140 162 156 161 162
6. PD Iskra Ljubljana 106 76 69 72 66
7. PD Šmarna gora 102 97 78 96 80
8. PD Krim 102 133 113 125 109
Skupaj 1.163 1.204 1.188 1.287 1.285
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PD v MDO z 41 do 100 člani
Število članov v letu

Društvo 2014 2013 2012 2011 2010
1. PD Velike Lašče 95 130 122 130 139
2. AkademskoPD 85 91 94 97 95
3. PD Polje 84 103 99 116 111
4. PD Ribnica 76 99 105 103 90
5. PD Avtotehna 69 69 72 79 73
6. ŠD BTC 67 56 54 65 69
7. PD Saturnus 58 63 55 55 50
8. PD Drago Bregar 55 56 68 84 79
9. PD Delo 52 56 64 66 75
10. ŠD Gams 52 67 78 10 5
11. PD A banka 50 47 55 46 47
12. PD Šentvid pri Stični 41 41 45 37 52
Skupaj 784 878 911 888 885

         
PD z do 40 člani

Število članov v letu
Društvo 2014 2013 2012 2011 2010
1. PD Jeglič 37 52 45 74 45
2. PD Loški potok 34 35 32 33 37
3. PK Ribnica 33 37 36 45 41
4. AK Vertikala 33 41 42 57 43
5. PD Gornik 30 48 49 49 47
6. PD Obrtnik 27 36 35 31 20
7. PD Janko Mlakar 26 15 15 iz MDO Prim.-Notr.
8. PD Dobrepolje 24 24 32 30 5
9. PD Hudournik 20 20 47 64 86
10. DRPK 19 20 1 42 30
11. PD Vevče 18 26 28 35 40
12. ŠPK A. Kokalja 15 13 12 19 19
13. PK Stena 11 10 4 4 novo
14. PD Kres 11 8 14 16 16
Skupaj 338 385 392 499 429
Skupaj vsi: 7.596 8.184 8.590 8.930 8.576

Vidimo, da velika društva ostajajo velika. V MDO PD Ljubljane je v letu 2014 
primerjavi z letom 2013 število članov za 7 odstotkov manjše.
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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.

@ Marinka Koželj Stepic

PREGLED ČLANSTVA V PZS PO MDO

Pri Število PD niso šteta društva GRS, ker so njihovi člani včlanjeni v razna PD.
Ta tabela pove veliko. Iz nje je razvidno, da so nekateri MDO razmeroma majh-
ni, 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 tež-
ko postavljati enotna pravila delovanja in tudi ne primerjati po njih uspešnosti. 
MDO PD Ljubljane je velik, tako po številu društev, kot tudi po številu članov. 

@ Marinka Koželj Stepic

MDO Število PD
Število članov %  

2014-20132014 2013
1. Dolenjske in Bele krajine 12 2.306 2.436 94,66
2. Gorenjske 29 8.640 8.912 96,95
3. Koroške 3.064 3.049 100,49
4. Ljubljane 42 7.596 8.184 92,82
5. Kamniško-Bistriški 8 2.959 3.045 97,18
6. Notranjske 17 2.258 2.283 98,90
7. Podravja 36 6.503 6.534 99,53
8. Pomurja 7 1.588 1.567 101,34
9. Posočja 15 3.482 3.467 100,43
10. Primorsko-Notranjski 15 2.254 2.587 87,13
11. Savinjske 56 10.014 9.640 103,88
12. Zasavja 16 3.311 3.455 95,83
Skupaj PZS 27 53.975 55.159 97,85
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PREGLED REGISTRIRANIH VODNIKOV PZS 
V LETU 2015 PO DRUŠTVIH

PD Avtotehna 
1. Franc Škof A,B,D
  
ŠD BTC 
1. Gašper Pintarič A,B
2. Vinko Pintarič A,B,D
 
PD Črnuče 
1. Jure 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 IMP 
1. Gašper Jalen A,B,C,D
2. Katarina Kadiš A,B,C,D,E,G
3. Urška Kozjek A,B
4. Urša Pogačnik A,B
5. Ines Rutar A,B
6. Janez Seliškar A,B,D
7. 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 Medved A
5. Katja Premerl A
6. Mitja Premerl A,B,D
7. Herman Rednak A,B
8. Tomaž Rusimovič A,B
9. 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 Krim  
1. Boštjan Gačnik A,B,C,D,E,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. Nina Kopčavar A,D
11. Maja Koprivšek A,B,D
12. Stanislav Kragelj A
13. Nataša Kramberger A,B,D
14. Drago Metljak A,B,D
15. Maja Moškrič A,B,D
16. Goran Nikoloski A,B,D
17. Tea Obrč A,B,D
18. Gašper Ošlaj A
19. Slavica Pavlin A,B,D
20. Stanislav Soklič A,B,D,G
21. Andreja Tomšič A,B,D
22. Mateja Vertelj A,B,D,G
  
PD Medvode 
1. Dušan Brekič A
2. Aleš Jelen A,B,D
3. Marjana Jelen A,B,D
4. Mateja Jelen A,D
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5. Boštjan Jesih A,B,D
6. Dominik Košir A,B,D
7. Andreja Kuralt A,B,D 
8. Vili Luštrek A,B 
9. Janko Mikuž A 
10. Miro Plešec A,B 
   
PD Mercator  
1. Anamari Čeh A 
2. Karmen Čeh A 
3. Darko Črnetič A,B,D 
4. Romana Kocjančič A,B,D 
5. Martin Likeb A,B,D 
6. Izidor Ograjenšek A,B,D 
7. Martin Slemenšek A,B,D 
8. Jože Zajc A,B,D 
9. Dušan Žižek A,B,D 
   
PD Polje  
1. Marko Primar A,B 
2. Tomaž Stražar A,B,D 
3. Mateja Tonin A,B,D 
   
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 
5. Milan Sirk A,B 
6. Boštjan Skubic A 
   
PD Pošte in Telekoma  
1. Leopold Balažič A,B,D 
2. Darinka Gaberščik A,B,D 
3. Stanislav Jaki A 
4. Aleš Koršič A,B,D 
5. Boris Lazar A,B,D 
6. Leon Ličen A,B 
7. Janko Marn A,B,C,D,G 
8. Ingrid Peršolja A,B,D 
9. Marina Pirš A 
10. Matjaž Pogačnik A 
11. Uroš Škrjanec A 
12. Ruža Tekavec A,B,D 

13. Alojzij Anton Terglav A,B 
14. Jožef Tišlarič A 
15. Stanislav Tomšič A,B,D 
16. Ivan Trampuž A,B,D 
17. Roman Tratar A,B,D
 
PD Železničar 
1. Ljubiša Bojović A
2. Andrej Kromar A
3. Branislav Marković A,B,D
4. Zlatko Segulin A,B,D

PD Rašica 
1. Boštjan Čampa A,B,D
2. Daša Novak A,B
3. Jana Perko A,B,D
4. Tomaž Petan A
5. Bojan Sobočan A,B
6. Tomaž Šarc A,D
7. Primož Zupančič A,B,D
  
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. Matjaž Medvedšek A
4. Miran Muhič A,B,D
5. Matjaž Samec A
  
PD Saturnus 
1. Srečko Jugovic A
2. Anton Kresnik A
3. Zvonko Reljanovič A
4. Tomaž Stražar A,B
  
PD Šmarna gora 
1. Darja Grad A,B
2. Katarina Kadivec A
3. Marija Kovačič A
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4. Marjan Kovačič A,B
5. Franci Medved A
  
PD Velike Lašče 
1. Miloš Jernejčič A
2. Matjaž Rigler A,B,D
  
PD Vevče 
1. Miran Goričanec A
2. Ernest Gradišar A
  
PD Viharnik 
1. Boris Jesenšek A,B
2. Gregor Rihar A,B,D,G
3. Anica Žmavc A

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 24 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 ustrezne licence.
 
Pregled je narejen po seznamu registriranih vodnikov v letu 2014. Registracija 
za leto 2015 bo na PZS potrjena šele konec aprila 2015, seznam bo objavljen v 
Obvestilih, ki izidejo maja. Če opazite kakšno napako, jo sporočite strokovni 
sodelavki, Veroniki Susman Šegatin, na e.naslov: veronika.susman@pzs.si .

@ Marinka Koželj Stepic
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PREGLED VODNIKOV PZS  
V LETU 2015 PO DRUŠTVIH

Zap. 
št. Društvo Št. članov Število 

vodnikov
Št. članov na 

1 vodnika
1. PD Avtotehna 69 1 69
2. ŠD BTC 67 2 34
3. PD Črnuče 241 2 121
4. PD Drago Bregar 55 3 18
5. PD IMP 140 7 20
6. PD Integral 392 9 44
7. PD Iskra Ljubljana 106 4 27
8. PD Jeglič 37 4 9
9 PD Krim 102 4 26

10. PD Ljubljana-Matica 2.500 22 114
11. PD Medvode 277 10 28
12. PD Mercator 196 9 22
13. PD Polje 84 3 28
14. PD Polž 197 6 33
15. PD Pošte in Telekoma 707 17 42
16. PD Rašica 544 7 78
17. PD Ribnica 76 4 19
18. PD RTV 174 5 35
19. PD Saturnus 58 5 15
20. PD Šmarna gora 102 5 20
21. PD Velike Lašče 95 2 48
22. PD Vevče 18 2 9
23. PD Viharnik 146 3 48
24. PD Železničar 305 4 76

Skupaj 6.688 139

@ Marinka Koželj Stepic
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PREGLED REGISTRIRANIH 
TURNOKOLESARSKIH VODNIKOV 

ZA LETO 2015 PO DRUŠTVIH

Turnokolesarski vodnik I je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javni ce-
stah, gozdnih cestah, poljskih poteh in utrjenih gozdnih vlakah, pri čemer zah-
tevnost terena ne presega stopnje S3 - S4.
Turnokolesarski vodnik II je usposobljen za vodenje kolesarskih tur po javnih 
cestah, gozdnih cestah, 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 kombi-
niranih tur, ki vključujejo pohodništvo (vzpone na vrhove, ki niso dosegljivi s 
kolesom itd.).

@ Marinka Koželj Stepic

Društvo                    Stopnja TKV

AK Vertikala 
1.     Irena Zarnik I
 
Akademsko PD 
1.     Neža Flajs I
 
PD Črnuče 
1.     Jure Božič II
2.     Miha Šercer I
 
PD Ljubljana-Matica 
1.     Renato Andrejčič I
2.     Duško Grabnar I
3.     Suzana Jerebič II
4.     Jože Rovan II
6.     Grega Stopar I
7.     Mateja Vertelj II

Društvo                    Stopnja TKV

PD Mercator 
1.    Romana Kocjančič I
 
PD Pošte in Telekoma: 
1.     Borut Paškulin II
 
D Rašica 
1.     Blaž Kovač I
2.     Jaka Rovan      I
 
PD Ribnica 
1.     Božidar Lasič  I
2.     Miran Šilc  I
 
PD Železničar 
1.     Robert Hočevar  I
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PREGLED REGISTRIRANIH MARKACISTOV 
ZA LETO 2015 PO DRUŠTVIH

Društvo                    štev. markacista
PD IMP
1. Andreja Godec ......... 625
2. Naja Kavčič .............. 623

PD Integral
1, Gregor Gerčar ........... pripravnik
2. Simon Jurič ............... 1270
3. Mojca Mežnar ..........   973
4. Rok Mežnar .............. 972
5. Rudi Mežnar ............. 627
6. Alojzij Primc ............ pripravnik
7. Alojz Rogelj ............. 835

PD Krim
1. Boris Gorenčič ......... 1260
2. Jože Krašovec ........... 855
3. Jurij Purkart .............. 1261

PD Ljubljana matica
1. Jože Rovan ............... 50

PD Medvode
1. Blaž Gort .................. pripravnik
2. Boštjan Gortnar ........ 376
3. Alojz Husak .............. 928
4. Marjana Jelen ........... 929
5. Katarina Kotnik ........ 930
6. Andrej Potočnik ....... pripravnik

PD Mercator
1. Jože Čeh ................... 1149
2. Ljubo Pišek ............... 1241
3. Mate Šanjug ............. pripravnik
4. Jože Zajc ................... 529

Pregled je narejen po seznamu registriranih markacistov za leto 2015. 
Prosimo, da manjkajoče podatke in napake sporočite strokovnemu sodelavcu 
PZS, Katarini Kotnik, e-naslov: katarina.kotnik@pzs.si

@ Marijana Jelen

5. Peter Žitnik ............... pripravnik

PD Polž
1. Ivan Čebular ............. pripravnik
2. Boštjan Skubic ......... 1048
3. Miran Slana .............. 1130

PD Pošte in Telekoma
1. Mitja Štajduhar ......... 1170

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

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

PD Šmarna gora
1. Janez Avsenik ........... 371
2. Marjan Kadivec ........ 164
3. Marjan Kovačič ........ 163

PD Velike Lašče
1. Stanko Levstek ......... 1137
2. Miran Perhaj ............. 1138
3. Magdalena Stritar ..... pripravnica

PD Vevče
1. Miran Goričanec ....... 493
2. Ernest Gradišar ......... 492

PD Železničar
1. Igor Strgar ................ 1129
2. Marko Hanzlowski ... pripravnik
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PREGLED PLANINSKIH POTI PD –  
ČLANIC MDO

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.   1220

PD Krim
1. Iški Vintgar-Dolnje 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.   1354
7. Iška-Gornji Ig-Krim Št.   1355

PD Ljubljana matica 
1. Tominškova pot (Vrata-Kredarica) (SPT 1) Št.   543
2. Čez Prag (Vrata-Begunjski studenec) (SPT 1) Št.   544
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3. Kredarica-Triglav (SPT 1) Št.   545
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. Legastja-Gonte-Tošč Št. 462
2. Gonte-Grmada (LMP 13) Št. 463
3. Topol (Katarina)-Grmada (LMP 13) Št. 464
4. Preska-Tehovec-Sv. Jakob-Topol (Katarina) Št. 465
5. Preska-Žlebe-Sv. Marjeta-Topol (Katarina) Št. 466
6. Medno-Golo Brdo-Slavkov dom (LMP 13) Št. 467
7. Sora-Hom-Osolnik Št. 973
8. Slavkov dom-Topol (Katarina) (LMP 13) Št. 1033
9. Slavkov dom-Petelinc-Jeterbenk-Topol Št. 1034
10. Petelinc-Žlebe Št. 1035
11. Preska-Slavkov dom Št. 1036
12. Sora-Studenčice Št. 1037
13. Ločnica-Osovnik Št. 1038
14. Osovnik-Mihelčičev dom na Govejku Št. 1039
15. Legastja-Sv. Jakob Št. 1051
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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 Pošte in Telekoma
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 1) 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
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
2. Štance- Ljubljanski grad- Vodnikov trg  

PD Šentvid pri Stični
1. Lavričeva pot Št. 1321
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PD Šmarna gora
1. Štapce-Tičarica-Vratca Št. 551
2. Westrova pot (Vikrče- Grmada-Sedlo) (LMP 1) Št. 574
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-Vel. 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, 
Katarini Kotnik, e-naslov: katarina.kotnik@pzs.si
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PREGLED VARUHOV GORSKE NARAVE 
PO DRUŠTVIH ZA LETO 2015

Društvo 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 Iskra Ljubljana 
1. Adrijana Scortegagna    2014
2. Nadja Uršič 2014
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 3009
PD Viharnik 
1. Helena Tepina 2004
PD Železničar 
1 Janja Prelovšek 2012
2. Albin Žnidaršič 2002

V kolikor so podatki pomanjkljivi ali napačni, sporočite Dušanu Prašnikarju, 
dusan.prasnikar@pzs.si.                                                                 

@ Alenka Zega

PREGLED GORSKIH STRAŽARJEV 
PO DRUŠTVIH ZA LETO 2015

PD Integral
1. Sonja Dremelj 
2 Sonja Modlic 
3. Hinko Sajovic 
 

PD Ljubljana-Matica
1. Brane Dolinar
2. Igor Kobal
3. Milan Kralj

4. Bojan Oblak
5. Andreja Papež
6. Jožica Potokar
 



23

PREGLED KOČ, ZAVETIŠČ IN BIVAKOV 
V UPRAVLJANJU PD V MDO V LETU 2015

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. Slavkov dom na Golem brdu Medvode   najemnik
7. Poštarski dom na Vršiču Pošte in Telekoma oskrbnik
8. Kosijev dom na Vogarju Železničar oskrbnik
9. Koča na Planini pri Jezeru Integral oskrbnik
10. Mihelčičev dom na Govejku Obrtnik najemnik
11. Črnuška koča na Mali planini Črnuče najemnik
12. Planinski dom Rašiške čete na Rašici Rašica najemnik
13. Planinska koča pri sv. Ani na Mali gori Ribnica dežurstvo
14. Planinska koča na Kamen vrhu Dobrepolje dežurstvo
15. Planinska koča na Kamnem griču Loški potok najemnik
16. Lavričeva koča na Gradišču Šentvid pri Stični oskrbnik
17. Bregarjevo zavetišče na Planini Viševnik Drago Bregar dežurstvo
18. Bivak pod Skuto Ljubljana-Matica 

@ Marinka Koželj Stepic

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

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
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Zadnji vikend v septembru smo organizirali 15. pohod – potepanje po Pohorju. 
Od leta 2000, ko smo začeli pohode po zelenem Pohorju smo vedno izbirali 
izhodišče, kjer je bil možen prevoz z vlakom. Žal pa je ob vikendih zelo slaba 
povezava z javnim prevozom ali je pa ni, zato smo letos uporabili svoje jeklene 
konjičke. Pot nas je tokrat peljala na Koroško, proti severozahodnemu delu Po-
horja, na Ribniško Pohorje do koče Pesnik, kjer je bil naš cilj. 

Družabni večer v koči

Planinska koča stoji 1101 m visoko v malem naselju na travnati planoti Ribniškega
Pohorja. Lep razgled se odpira na vse strani, le na jugu ga zapirajo severna 
pobočja Pohorja z Jezerskim in Črnim vrhom. Na vzhodno stran se razprostira 

PD SATURNUS 
POTEPANJE PO POHORJU
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hribovit svet Ribniško-Lehenskega podolja z Dravsko dolino do Maribora. Na 
severni strani je lep pogled  na gorski hrbet s Košenjakom nad Dravogradom in 
Kozjakom proti Mariboru.
Ko smo se pripeljali do koče, smo imeli obilno malico – prleško tünko, ki jo je s 
seboj prinesel naš Drago. Po krajšem postanku smo se odpravili do Ribniške koče, 
ena skupina pa je pot nadaljevala naprej proti Črnemu vrhu do Grmovškovega 
doma na Kopah in nazaj do Ribniške koče, kjer smo se ponovno zbrali. Nekaj 
časa smo še posedeli v koči, lepo smo se zabavali, tudi smeha ni manjkalo, ven-
dar nas je čakala še uro in pol dolga pot nazaj do koče, kjer smo imeli rezervirano 
spanje. Ko smo se zopet vsi zbrali, smo še kar nekaj časa sedeli pred kočo in 
uživali prelep razgled in zahajajoče sonce. Prijazen in gostoljuben oskrbnik nam 
je medtem časom, ko smo se potepali po Pohorju, skuhal zelo dober pohorski 
lonec – tradicionalna pohorska jed s krompirjem, ješprenjem, gobami, zelenjavo 
in suhim mesom. Po končani večerji smo nadaljevali z družabnim večerom. Vsi 
udeleženci so prejeli majico, za popestritev in presenečenje večera pa je bila 
podelitev medalj vsem udeležencem. Štirje udeleženci pa smo prejeli posebne 
medalje za 15. udeležbo pohodov na Pohorje. Medalje so narejene iz lesa in so 
unikatno delo Toneta Kresnika. 
Prijeten večer se je nadaljeval še pozno v noč. Naslednji dan nas je prebudilo 
lepo toplo sonce. Po zajtrku smo se dogovorili, da izkoristimo ta lep dan še s 
krajšim pohodom. Z avtomobili smo se peljali do Ribniške koče, nato pa smo se 
preko Jezerskega vrha, ki je imenitna razgledna točka, peš odpravili do dobre pol 
ure oddaljenega Ribniškega jezera.

Lokvanji na Ribniškem jezeru Pohorske brusnice
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Na Jezerskem vrhu nad Ribniško kočo

Vsi polni vtisov na lepo preživeti vikend, smo se odpravili proti domu. Naši 
izleti so res zelo slikoviti in zanimivi. Člane drugih društev vljudno vabimo, da 
gredo kdaj z nami. Zakaj ne bi skupaj delili lepote naše domovine?

@ Jelka Kresnik
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PD MERCATOR 
POHOD NA RAŠICO  

IN OBČNI ZBOR NA MENGEŠKI KOČI
Tokratni pohod bi prav lahko poimenovali tudi 50 odtenkov blatnih poti, morda 
še k kakšen odtenek več. A smo Mercatorjevi planinci spet pokazali, iz kakšnega 
testa smo.
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Avtobus  in  več  kot pol  drugega  smo  napolnili in se iz standardnega zbornega 
mesta na Slovenčevi odpeljali dober kilometer proč na jutranjo kavo z zajtrkom, 
ki sta ga pripravila Barbara in Dušan. Naše izhodišče je bilo slab kilometer dalje, 
pri črnuškem mostu. Sprva je šlo po asfaltu, ki smo ga hitro in radi zamenjali za 
gozdno podlago. Najvišja točka pohoda je bil Vrh Staneta Kosca, bolj znan kot 
Rašica, s 641 m. Tisti, ki so se vzpeli na vrh razglednega stolpa, so bili še 17 m 
višje. Po postanku v prijetni Planinski koči Rašiške čete, smo po grebenski poti 
nadaljevali do Mengeške koče na Gobavici. Blato na poti, večina kot posledica 
spravila lesa po lanskem žledu, je v tem delu poti dobilo svoj pravi pomen. Blat-
ni čevlji, umazane hlače, vmes še kak manjši zdrs, to so bile posledice prehojene 
poti. A verjemite, smo se ob tem zelo zabavali.

Letošnji redni letni občni zbor društva je potekal v Mengeški koči na Gobavici, 
griču nad Mengšem, ki kljub skromni višini 433 m ponuja lep razgled po okolici. 
Med povabljenimi  gosti  so se  ga udeležili častni član društva, Peter Zavrl, preds-
ednica MDO Ljubljana, Marinka Koželj Stepic ter predstavniki PD Preddvor, ki 
jih je zastopal predsednik društva Aleš Drekonja. Občni zbor je sprejel poročila 
o delu PD Mercator v preteklem letu. Predsednica  društva  Karmen je prikazala 
nekaj zanimivih grafov o članstvu, o pohodih društva, o članstvu po regijah.
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V letu 2014 se je v društvo včlanilo 195 članov.

Graf 1: Struktura članov po spolu

Graf 2: Pohodi glede na udeležbo članov
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Organizirali  smo  17  pohodov,  na katerih  je  bilo  skupno  855 članov,  kar   
pomeni povprečno 50 članov na pohod. V 1. skupini so člani, ki se niso udeležili 
nobenega pohoda, v 2. skupini so člani, ki so se udeležili od 1 do 5 pohodov, v 3. 
skupini so člani, ki so se udeležili od 6 do 11 pohodov, v 4. skupini so člani, ki so 
se udeležili od 12 do 16 pohodov in v 5. skupini tisti, ki so se udeležili vseh 17 
pohodov in še zadnja skupina kjer so 4 člani, ki so bili na vseh pohodih.

Posebnost Planinskega  društva  Mercator je,  da  so   člani  kar  iz petih  od  
sedmih regij v Slovenij.

Graf 3: Struktura članstva v Planinskem društvu Mercator po regijah

Največ članov (43%) prihaja iz osrednje Slovenije, nato 32% članov prihaja iz 
štajerske regije, nato pa si sledijo notranjska, dolenjska po 9% in nato gorenjska 
regija s 7% članov.

Svoja   poročila  so  posredovali  tudi   načelniki   odsekov  Martin,  Ljubo  in  Ne-
venka. Potrjeno je bilo tudi poročilo blagajničarke in nadzornega odbora. Prav 
tako je bil soglasno potrjen finančni plan in plan dela za leto 2015, v katerem 
je predsednica izpostavila interes po sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine, 
v okviru katerega bi na pohod popeljali družino, ki si težko privošči takšen 
strošek. Marinka Koželj Stepic je društvu čestitala za uspešno delo, predvsem 
pa izpostavila dejstvo, da smo odprto društvo, ki skrbi za svoje člane, izobražuje 
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strokovni kader in je vsestransko dejavno, ob tem pa ima tudi zavidanja vredno 
udeležbo na pohodih. Aleš Drekonja je izpostavil pomoč, ki so jim jo naši člani 
nudili pri odstranjevanju posledic lanskoletnega žledoloma na njihovih planin-
skih poteh. Peter Zavrl se je vsem članom zahvalil za trud, ki ga vsak posameznik 
vloži, da društvo tako odlično deluje, v letošnjem letu pa se kakšnega pohoda 
zagotovo udeleži tudi sam. Nagrade za vse osvojene pohode v lanskem letu so 
prejeli štirje člani: Cveta, Petja, Miran in Mišo, simbolično darilo pa so prejeli 
tudi člani, ki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč ali pa kako drugače ak-
tivno pripomorejo, da se na pohodih vsi dobro počutimo. Številni člani so se še 
posebej izkazali pri predstavitvah društva v Mercatorjevih hipermarketih, ki jih 
je organizirala načelnica odseka varstva gorske narave Nevenka. Prav poseben 
šopek planinskih rož pa je za svojo požrtvovalno delo, prijaznost, dobro voljo in 
s tem, da vedno znova dokazuje, da je le prva med enakimi, z besedami zahvale 
prejela predsednica PD Mercator, za kar sta poskrbeli Mimi in Danica. Za smeh  
je  ob  koncu  poskrbela  navihana  planinka  Špela,  ki  bi  želela  postati  naša 
članica, saj je o našem društvu slišala le najboljše. Naj tako tudi ostane!

@ Karmen Čeh in Romana Kocjančič
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PD KRIM 
TEČAJ GIBANJA  

V ZAHTEVNEJŠEM GORSKEM SVETU

V PD Krim je že nekaj časa zorela ideja, da bi organizirali tečaj za vse, ki se želijo 
seznaniti in usposobiti za gibanje v zahtevnejšem gorskem svetu, tako pozimi 
kot poleti. V oktobru 2014 smo prvič organizirali takšen tečaj. Tečaj obsega 20 
teoretičnih ur, sedem enodnevnih in eno večdnevno turo. Tečaj še poteka, predvi-
den zaključek bo v mesecu maju ali juniju 2015 v Nacionalnem parku Paklenica. 
Tečaj gibanja v zahtevnejšem gorskem svetu je namenjen članom Planinskega 
društva Krim in ostalim članom PZS, ki bi si želeli izpopolniti svoje znanje za 
čim bolj varno in lažje gibanje v zahtevnejšem gorskem svetu. Pod »zahtevnejši 
gorski svet« v poletnem času sodi v okviru tečaja gibanje po zahtevnih zavaro-
vanih plezalnih-planinskih poteh, za katere uporabljamo mednarodno uvel-
javljen izraz »Zavarovana plezalna pot ali ferata« in gibanje po zahtevnejšem 
skalnem svetu - brezpotju, v katerem uporabljamo za napredovanje tudi roke.
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Za lastno in soplezalčevo varnost se naučimo uporabljati opremo za samovaro-
vanje in varovanje soplezalca. V zimskem času spoznavamo gibanje v snežnih in 
poledenelih strmih pobočjih ter nevarnih odsekih, spoznavamo vse  nevarnosti, 
ki nam pretijo pozimi in se učimo uporabljati opremo, ki jo potrebujemo za v 
gore pozimi. Udeleženci tečaja so bili zelo zadovoljni, zato bomo v jeseni 2015 
ponovno organizirali tak tečaj. 

Tečaj vodita Aleš Cvahte, alpinistični inštruktor, in Boštjan Gačnik planinski 
vodnik kategorij A, B, C, D, E, G, alpinist in gorski reševalec. Prijave na tečaj 
sprejemamo že sedaj.

Program usposabljanja – teme:
- Priprava in izvedba ture
- potrebna oprema za turo: osnovna gorniška oprema, oprema za vzpone po 
feratah, oprema za kopne skalne ture – po brezpotju, oprema za zimske ture
- podrobnejša seznanitev z različno gorniško/plezalno opremo
- tehnika gibanja v kopnem svetu in v zimskih razmerah
- gibanje v navezi/pravilno navezovanje na plezalno vrv, vozli, izdelava 
sidrišča, nameščanje pripomočkov za varovanje, osnovni vrvni manevri, spust 
po vrvi, samoreševanje, uporaba  cepina in derez 
- drugo

@ Boštjan Gačnik
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Planina Viševnik se nahaja na prehodu med planino pri Jezeru in razcepom poti 
proti Črnemu jezeru, ob poti na najlepšo razgledno točko v Julijcih, Pršivec (1761 
m) in poti na planino Ovčarijo. Na njej je leta 1981 planinsko društvo Drago Bre-
gar iz Ljubljane, od takratne pašne skupnosti vzelo v najem, razpadajočo malo 
sirarno. V naslednjih letih je društvo iz razpadajočega objekta napravilo prijetno 
Bregarjevo zavetišče na planini Viševnik. 

V zavetišču je lepo urejena kuhinja in predprostor, v katerem si lahko planinci 
oddahnejo v slabem vremenu, na podstrešju pa je deset simpatičnih skupnih 
ležišč. Zaradi majhnosti zavetišča smo se kasneje odločili, da bomo vzeli v na-
jem še sosednji Zupančev stan, poimenovan po lastniku Dragu Zupancu. Tudi ta 
je bil prvotno v zelo slabem stanju. Najprej smo ga uporabljali za skladiščenje 
opreme in materiala, ki smo ga potrebovali za obnovitev zavetišča, skozi leta 
pa smo ga pričeli postopoma obnavljati. Tako smo najprej obnovili ostrešje, v 
lanskem letu pa še dotrajano streho in zunanjost telečnjaka ter preuredili bivalni 
prostor v stanu.  Kako  je  iz  Zupančevega stanu   nastal  Hotel  BUM    pa  je  

PD DRAGO BREGAR 
HOTEL BUM NA PLANINI VIŠEVNIK
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druga   zgodba.  Že  sama letnica izrezljana nad vrati pri vhodu pomeni nekaj 
posebnega - leto 1798. V tistih časih so izdelovali zelo nizka vrata. Podboj vrat 
naj bi bil po nekaterih pričevanjih nizek zato, ker je bilo v starih časih v navadi, 
da se je gost ob vstopu v prostor priklonil in s tem pozdravil domače. Nizka vrata 
so ga na nek način prisilila v to gesto. In zakaj smo Zupančev stan poimeno-
vali Hotel BUM? Prvič že zato ker je med obnovo marsikdo od naših članov 
preizkusil trdnost macesnovega podboja prenizkih vrat. Ime pa so še potrjevale 
boleče izkušnje naših obiskovalcev med ogledom obnovljenega stanu. Obisk in 
ogled notranjost stanu je bil vsakokrat zelo zanimiv in obenem poučen, kljub 
opozorilu, da je podboj vrat zelo nizek. Posledica so bile buške in še kaj, saj so 
se nekateri obiskovalci tudi pri izstopu pozabili prikloniti zunaj sedečim plan-
incem. Tako je nekoč neki naključni planinec na glas ugotovil, da je to pravi 
Hotel BUM s petimi zvezdicami, kolikor jih je menda videl, ko se je bušnil. 

Kako izgleda vhod v Hotel BUM pa pridite pogledat sami. Tako se je stanu pri-
jelo novo ime. V Hotelu BUM imamo v prenovljenem prostoru pet ležišč, tako 
da je prostor primeren tudi za večdnevno bivanje manjših družin. Zavetišče je 
tudi lepa izhodiščna točka za večdnevno potepanje po Fužinskih planinah. Tudi 
letos bomo prvo soboto v juliju organizirali tradicionalni Bregarjev pohod po 
Fužinskih planinah, začel se bo ob deveti uri s planine Blato. Vse informacije o 
pohodu, nastanitvah ter odprtosti zavetišča na tel. 041 311 070.

@ Gabrijel Jelovšek

Hotel BUM, ko je že hotelHotel BUM, ko to še ni bil.
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PD DELO 
ŠTIRIDESETLETNA NAVEZA

Ponosni na dosedanje delo in veseli ponovnega druženja so se planinci PD Delo 
in PD Grafičar sredi septembra zbrali na tradicionalnem, a vendarle posebnem 
svečanem srečanju ob praznovanju 40-letnice druženja obeh društev. Delovi 
planinci so tako kot vedno v veselem razpoloženju pred domom v Kamniški 
Bistrici čakali svoje planinske prijatelje iz Hrvaške, le da tokrat za odtenek bolj 
svečano in tudi malce bolj nervozno. Prisrčen pozdrav in objem prijateljev in lju-
biteljev gora iz PD Delo in PD Grafičar bosta ostala v nepozabnem spominu. Deni 
in Ana, članici PD Delo, ki sta tudi že 40 let predani druženju in pohodništvu, 
sta poskrbeli za topel sprejem, saj sta povabljence pričakali ob bogato obloženi 
mizi dobrot. Praznovanje tako visoke obletnice skupnega druženja, pohodništva, 
planinarjenja, povezovanja, ohranjanja stikov, včasih tudi zunaj začrtanega let-
nega programa slovenskega in hrvaškega društva, je nekaj izrednega, tudi v ok-
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viru Planinske zveze Slovenije. V vseh letih druženja je bila tudi to ena od poti 
navzgor, pot, ki bogati in osrečuje vse, ki so ostali zvesti tej navezi. Predsednik 
PD Delo Dušan Resnik je v svečanem govoru med drugim povedal, »da so se 
v 40 letih stkale prijateljske vezi, izražena je bila želja po stalnem druženju na 
skupnih poteh v takratni Jugoslaviji, želja po vodenih pohodih in pozneje, pa vse 
do danes, skupno uživanje lepot slovenskih in hrvaških gora. Planinci smo pov-
ezani in za nas meje niso ovira«.Vsako  leto  so se  srečujejo  na dveh  skupnih  
izletih  in dveh skupnih  druženjih. Tako so bili skupaj na Rašici, na Kisovcu in 
Medvednici, prehodili pa so Velebit, Kapelsko pot, Brač, Cres, Vis, Krk, Dugi 
otok, Ugljan in Pašman ter se vzpeli na Mangart, Mrzlo goro, Komno, Blegoš, 
Kum, Nanos in še mnogo drugih. 

Poznanstvo med planinci se je naključno začelo leta 1974. Obe strani sta izrazili 
željo po druženju med obema grafičnima društvoma. To je bilo takrat, ko so se 
trije člani PD Delo udeležili občnega zbora PD Grafičar, razvila se je simpatija, 
ki je obrodila sadove. Planinci obeh društev so že isto leto obiskali Kriško goro 
in Triglav. Izleti in srečanja so se kar vrstili, v gorah so se zbližali in sklenili, 
da se pobratijo. Septembra 1978 sta na Govejku slovesni listini podpisala oba 
takratna predsednika. Nadaljnje povezovanje in delo vseh se je razvijalo, tako da 
letos praznujejo že 40 let druženja. Gre za druženje tiste vrste, ko lahko na skup-
ni poti presežejo probleme vsakdanjega bivanja, za dan ali dva zaobidejo krizo 
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in se sprostijo v naravi. O skupnih srečanjih in izletih je bilo veliko napisanega 
v biltenih obeh društev. 
Za dobro organizirane izlete, ki so bili povezani tudi s kulturo in zgodovino, se 
morajo planinci obeh društev zahvaliti tudi predanemu pokojnemu predsedniku 
PD Delo Jožetu Gašpariču, grafičarju, ki je znal društvo voditi in privabiti nove 
člane. V njegov spomin se planinci vsako leto v začetku septembra zberejo na 
Krimu. 
Priznanje za ta visoki jubilej sta iz rok predsednice Meddruštvenega odbora 
PD Ljubljana Marinke Koželj Stepic prejeli obe društvi. Predsednica je izrekla 
iskrene čestitke in med drugim dejala: »Ko sem se začela družiti s planinci obeh 
društev, sem ugotovila, da gre za veliko več kot druženje. Gre za posebno pov-
ezanost, za močno voljo planincev iz obeh društev, ki so zgradili pot med Lju-
bljano in Zagrebom in obratno.«
 
»Najlepši del življenja planinca so doživetja v planinah in naravi. Eno od doživetij 
je bilo spontano srečanje planincev grafičarjev, ki ima cilj biti v gorah in ne šteje 
poklica, državljanstva, vere. Pomembni so prehojena pot in prijateljski ljudski 
odnosi, v katerih se počutimo, kot da smo vsi ena družina. To dolgoletno pri-
jateljstvo in sodelovanje je fenomen, ki ne druži le planincev dveh držav, druži 
ljudi. Vsako društvo zase je v 40 letih dalo svoj pečat in tako ustvarilo prelep 
mozaik,« je povedal predsednik PD Grafičar Vlado Sor. 
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Čestitke za 40-letno druženje, ki poleg prijateljstva povezano z neutrudnim de-
lom članov obeh društev, je poslal tudi predsednik PZS Bojan Rotovnik. Nekaj 
živih spominov 40-letne zgodbe so obudili tudi najstarejši člani obeh društev 
po stažu, ki so deloma tudi krivci za začetek in praznovanje. Med njimi Slavo 
Milosavljević, Janez Porenta, Dado Kralj, Nikolaj Levičnik. Na sami svečanosti 
v koči Kamniške Bistrice so nam natresli poln ruzak spominov in nepozabnih 
doživetij. Najlepša izrečena misel tega večera je bila, da za tovrstno druženje ni 
recepta, je le objem in da prijateljstva nikoli ni preveč. Praznično vzdušje so tik 
po svečani proslavi obogatili člani Grafičarja, ki so za nas odigrali eno svojih 
iger in nam gledališče pričarali kar med mizami. 
Ni praznovanja brez čestitk in lepih želja, brez fotografiranja in običajno tudi ne 
brez daril. Hrvaški prijatelji so nam ob tej priliki podarili okrašeno lectovo srce 
in starozagrebški šopek. Planinci Dela so Grafičarjem podarili ročno izdelanega 
planinca, oblečenega po stari planinski modi. Na to praznično soboto se je v 
Kamniški Bistrici zbralo 40 planincev iz PD Grafičar in tudi toliko Delovih plan-
incev. Prireditev ni bila zgolj slavnostne narave, saj je dopoldne 13 planincev, 
kljub meglicam, ki so se podile čez sive očake, osvojilo vrh Kamniški dedec, 
drugi planinci so se odpravili na lažjo, a kljub temu zanimivo pot in si ogledali tri 
balvane: Žagano peč, Lepi kamen in Sivnico. Naslednjega dne so se vsi skupaj 
sprehodili skozi Spominski park in si ogledali še Predaselj.Ta dan si bomo plan-
inci, vajeni hrane iz ruzaka, po zaslugi matične hiše Delo in po zaslugi drugih 
donatorjev, zapomnili tudi po dobri večerji in živi glasbi kamniških Viharnikov. 
Razpoloženje v Kamniški Bistrici je bilo svečano, veselo in razigrano, še pose-
bej zaradi prizadevnega dela organizacijskega odbora in predsednika PD Delo.
Hvala vsem, ki so tako in drugače prispevali, da srečanja ne bomo pozabili.

@ Sonja Suhadolc
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Na planoti Gonte nad dolino Ločnice 
v severnem delu Polhograjskega 
hribovja se na nadmorski višini 
okrog 800 metrov razprostira 
zaselek Govejek, pravzaprav nekaj 
samotnih kmetij med Toščem in 
Osovnikom, ki danes spada v naselje 
Trnovec. Ta skupaj šteje 46 družin. 
Med temi samotnimi kmetijami 
je tudi 27 hektarsko posestvo, 
ki pa že dolgo ni več kmetija. V 
tridesetih letih prejšnjega stoletja 
med obema svetovnima vojnama so 
ljubezenski trikotnik in zadolženost 
usodo hribovske kmetije za nekaj 
časa zapečatili. Usoda je hotela, 
da je koncem leta 1934 majhna 
skupina ljubljanskih obrtnikov 
pod vodstvom krojaškega mojstra 

Martina Muca, ki je iskala primerno lokacijo za počitniški dom v širši 
okolici Ljubljane, izvedela za dražbo že zapuščene posesti na Govejku. 
Boljša usoda se je nadaljevala po javni dražbi, ko je posest doživela obnovo 
in nadgradnjo. Danes bi temu lahko rekli, da je bil na njej odprt neke vrste 
kmečki turizem, saj so oskrbniki v dobršni meri ohranili tudi kmetijsko 
pridelavo in danes ponovno obujajočo se samooskrbo.

Od idej k dejanjem

Skupina ljubljanskih obrtnikov je v letu 1934 načrtovala izgradnjo počitniškega 
doma za odmor in počitek. Pod okriljem tedanjega društva jugoslovanskih 
obrtnikov, podružnice Ljubljana – mesto, je bil sestavljen pripravljalni odbor pod 
vodstvom prej omenjenega mojstra Muca. Muc je organiziral trojke članov, ki so 
imele nalogo, da ob vikendih iščejo primerno lokacijo za njihov počitniški dom. 
In eni od teh trojk je decembra 1934 v Škofji Loki uspelo izvedeti za opuščeno 
kmetijo na Govejku. Po ogledu dalj časa zapuščene kmetije, še delno s slamo 
krite stanovanjske zgradbe, je šest članska komisija odločila, da  je z adaptacijo 

80. LETNICA  
OBRTNIŠKEGA DOMA NA GOVEJKU

Prvotni, lahko bi rekli avtohtoni, 
dom na Govejku
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moč preurediti stanovanjski objekt v skromen počitniški dom, prav tako pa je 
moč obnoviti gospodarsko poslopje. Skratka zedinili so se, da je posest vredna 
nakupa in ponovne oživitve, a časa je bilo malo. Dražba je bila namreč razpisana 
za 8. januar 1935. Že v času iskanja primerne lokacije so se obrtniki v namen 
organizirane počitniške dejavnosti pričeli organizirati po zadružnem principu in 
pripravljati vse potrebno za ustanovitev zadruge, ki bi gospodarila z bodočim 
počitniškim objektom. Kot rečeno, čas dražbe je prehitel uradno registracijo 
zadruge, ki so jo poimenovali: »Dom jugoslovanskih obrtnikov, r.z.o.z.«. 

In postavilo se je vprašanje kako nastopiti na dražbi? Kako so razrešili zadrego 
najbolje pojasnjuje Prepisna izjava z dne 4. maja 1935, ki je bila »pripravljena 
v svrho odmere taks in pristojbin Davčni upravi  Ljubljana okolica«. Omenjena 
izjava pravi: »Gospoda Muc Martin, krojaški mojster v Ljubljani, Gradišče št.13 
in Pičman Lovro, kleparski mojster v Ljubljani, Ilirska ulica št. 15 izjavita, da 
sta v izvršilni stvari zahtevajoče stranke Bradeško Marije, delavčeve žene na 
Brezovici št. 28 pri Medvodah in pristopivših upnikov zoper zavezano stranko 
Noč Mihaela, posestnika in gostilničarja v Trnovcu št. 13 radi 4.000 dinarjev 
in 5.500 dinarjev s pripadki in drugih terjatev na prisilni dražbi dne 8. januarja 
1935 kot najboljša ponudnika zdražila zavezančevo zemljišče vl. Št. 180 k.o. 
Studenčice s pritiklino le kot zaupnika ali fiduciarja za takrat snujočo se zadrugo 
Dom jugoslovanskih obrtnikov r.z.z.o.z. v Ljubljani in da jima je bilo le kot takima 
to zemljišče domaknjeno za najboljši ponudek v znesku 46.600 dinarjev, dočim je 
bil dejanski kupec tega zemljišča zadruga Dom jugoslovanskih obrtnikov r.z.z.o.z. 

Da bi se počitniški dom oskrboval v čim večji meri tudi s pridelki iz lastne 
posesto so leta 1957 obnovili gospodarsko poslopje
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v Ljubljani, katera je na svojem ustanovnem občnem zboru dne 26. januarja 
1935  sklenila nakup tega zemljišča.« V izjavi je še navedeno, da » vsled tega 
gospoda Muc Martin in Pičman Lovro kot fiduciarja dovoljujeta, da se na temelju 
pravnomočnega razdelilnega sklepa z dne 15. marca 1935 in te prepisne izjave 
pri njima domaknjenemu zemljišču zavezane stranke Noč Mihaela iz Trnovca 
vknjiži lastninska pravica na ime »Dom jugoslovanskih obrtnikov, reg.z.z.o.z.« 
v Ljubljani«. 

Uradna ustanovitev zadruge

Kakšna je bila nadaljnja usoda posesti na Govejku in katerih dejavnosti so se 
lotili ljubljanski obrtniki povezani v svojo »počitniško zadrugo«, ki je gospodarila 
s kupljeno posestjo pa najbolje opisuje brošura ob 25. letnici Obrtniškega doma 
Govejek. Za začetek pa se spomnimo besed Martina Muca, prvega načelnika in 
pobudnika ustanovitve zadruge Dom jugoslovanskih obrtnikov, r.z.o.z na njenem 
ustanovnem občnem zboru: »V želji, da bi se ta naša prepotrebna zadruga razcvitala 
v popolnem smislu namenov, Vas vse naprošam, da se strnemo v njen krog, brez 
namenov osebnih koristi, temveč koristiti splošnosti za blaginjo in napredek vsega 
obrtniškega stanu. Posebno pa naj nas veže prisrčnost in vsestranska vzajemnost ter 
solidarnost, ki pri tej ustanovi moramo biti vsi enaki in delati za njen napredek.«  V 
ustanovitvenem aktu, Zadružni pogodbi z dne 26.januarja 1935, je navedeno da se 
načelstvo zadruge se sestoji iz načelnika, podnačelnika in še 9 nadaljnih odbornikov.

Leta 1951 so si poleg starega zgradili novi dom, ki daje prijetno zatočišče 
planincem - zlasti Ljubljančanom, Medvodčanom in Skofjeločanom. Ime nosi 
po Ivanu Mihelčiču (1906-1978), prizadevnem tajniku PD Obrtnik, ki je vodil 
obnovo doma. 
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Člani načelstva so bili: Muc Martin, krojaški mojster, Gradišče 13; Pičman Lovro, 
vodovodni inštalater in kleparski mojster, Ilirska ul.15; Martinc Ivan, slikarski 
mojster, Poljanska cesta 30; Mihelčič Ivan, elektrotehnik, Borštnikov trg 1; 
Smole Josip, krznarski mojster, Opekarska cesta 33; Lancoš Dimitrije, mizarski 
mojster, Wolfova ul.12; Vidmar Ivanka, soproga pekovskega mojstra, Rimska 
cesta 6; Jankovič Matija, kleparski mojster, Rimska cesta 19; Breskvar Anton, 
ključavničarski mojster, Sv.Petra nasip 25; Kralj Ivan, ključavničarski mojster, 
Gregorčičeva ulica 5; Percinlič Franjo, elektrotehnik, Gosposvetska cesta 16. 
Vsi so bili iz Ljubjane. Zadruga je imela namen pospeševati gospodarstvo svojih 
članov zato je bilo določeno da: 
1. gradi v svrho odmora in okrepčila svojih članov in njih rodbin, počitniške in 
izletniške
domove, kopališke naprave, planinske koče in zavetišča ter jih upravlja.
2. prireja počitniške kolonije, skupne izlete in potovanja svojih članov in njih 
rodbin
3. pridobiva v svrho izvedbe svojega namena potrebne gostilniške in druge 
koncesije

Odprtje obrtniškega počitniškega doma 

Po vpisu zadruge v zadružni register (6.2.1935) in po sprejemu sodnega sklepa 
o lastništvu posestva pa se je pričelo pridobivanje članstva, zbiranje sredstev in 
priprave na obnovo posesti. »K zadrugi je pristopilo do konca leta 1935 skupno 
48 članov, ki so svoje obveznosti, pristopnino in delež večinoma odplačevali v 
mesečnih obrokih, nekateri pa tudi z delom. Mimo zbiranja sredstev v gotovini 
in materialu smo poglavitno skrb usmerili v ureditev in adaptacijo zapuščenega 
doma, do bi le ta čimprej rabil svojemu namenu. S potrebnimi gradbenimi 
deli in preureditvami smo takoj začeli, tako da smo 25. aprila 1935 že mogli v 
skromnem obsegu odpreti dom.« In datum, ki so ga člani zadruge navedli ob 25 
letnici obrtniškega doma dejansko pomeni začetek poslovanja doma. Takratne 
otvoritve počitniškega doma odprtega tipa z gostinskim obratom se je udeležilo 
nepričakovano veliko število ne le članov zadruge in njihovih svojcev temveč 
tudi izletnikov in domačinov. Do konca leta 1935 so stanovanjsko zgradbo še 
izpopolnili tako, da je razen oskrbniške sobe dom že v istem letu
imel tri sobe s skupno deset posteljami in urejene sanitarije. Do začetka druge 
svetovne vojne je po pričevanju dom imel zadovoljiv obisk izletnikov in ob nedeljah 
in praznikih zavidljiv obisk ter tako postal prava turistična postojanka. Oskrbniki 
doma so se trudili zadostiti željam in potrebam obiskovalcev, uprava zadruge pa je 
z mnogoterimi akcijami skrbela za odplačevanje najetih posojil v namen obnove 
posesti na Govejku. Uprava je v ta namen pridobivala še novo članstvo in pripravljala 
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družabne prireditve, katerih čisti izkupiček je bil izključno namenjen obnovi in 
posodabljanju doma. »Zaradi izredne izčrpanosti posestva, posebno zavoljo poseka 
drevja, smo morali kot dobri gospodarji takoj začeti s saditvijo in pogozdovanjem, 
kakor tudi usposobiti zapuščene njive za nove naloge. Pogozdovanje je opravila 
tudi uradna gozdna uprava in je morala zato zadruga v letu 1937 nositi zadevno del 
precej visokih stroškov. Vsa ta akcija pa je spričo terena, ki je že prehodno kraški, 
poplačala stroške in napore, saj se je gozd v teh letih že lepo zarasel, pa tudi njive 
so v dobrem stanju«, navaja brošura ob 25. obletnici Obrtniškega doma na Govejku, 
ki še navaja da se je članstvo zadruge do začetka druge svetovne vojne v letu 1941 
povečalo na 53 vpisanih članov. Do začetka vojne je tako dom postal priljubljena 
turistična postojanka in izletniška točka ne le za članstvo in njihove svojce, temveč 
za številne druge obiskovalce. Mnogi so se tja namenili s kolesi  do vznožja pri 
Legastji, oziroma peš, če so do Reteč prispeli z vlakom. 

V času okupacije

Začetek svetovne vojne in doba okupacije pa sta komunikacijo med upravo 
zadruge Dom jugoslovanskih obrtnikov in Obrtniškim domom na Govejku ter 
njegovimi oskrbniki močno otežile. Uprava je bila namreč locirana v Ljubljani, 
ki je bila pod italijansko okupacijo, dom na Govejku pa je spadal v nemško 
okupacijsko cono. Oskrbnik ie kolikor je bilo to v njegovi moči vzdrževal stike 
z upravo in posest vodil pravzaprav kakor je vedel in znal. Dom je še nekaj 
časa posloval kot odprta turistična postojanka in kmalu zaradi otežene oskrbe 
zaprl svoja vrata. Dom je bil po tem mnogokrat z vednostjo uprave zatočišče 
partizanov s katerimi je simpatiziral in bil v tem pogledu aktiven tudi tedanji 
oskrbnik Zavoljo tega je moral dom zapustiti in prebegniti k partizanom. Ob 
tisti priliki je nekaj drobnega inventarja poskril, nekaj so ga uporabili partizani 
in preostalega je zaplenila okupacijska nemška oblast. Ta je s posebno odločbo 
v korist nemškega rajha zasegla celotno posest in dom je ostal prazen brez 
gospodarja. Začasno se je v dom naselil sosed Lužar, ki je v njem tudi dočakal 
osvoboditev leta 1945. Kar nekaj članov upravnega odbora je bilo med tem 
obsojenih na več letne kazni po italijanskih zaporih.zato je deloval v okrnjeni 
obliki in se namesto onemogočenega gospodarjenja z domom posvetil zbiranju 
sredstev za pomoč interniranim članom zadruge in njihovim svojcem. 

Po osvoboditvi 

Osvoboditev maja 1945pa je znova odprla možnost delovanja doma. »Zato so 
nekateri dborniki takoj odšli na Govejek, da bi ugotovili stanje in se prepričali o 
poraznih pogojih za nadaljevanje med vojno prekinjenega dela. Začeti je bilo treba 
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dejansko vse znova. Spričo občega pomanjkanja smo na nakaznice nabavili nujno 
potreben inventar in v skromnem obsegu ob pomoči materialnih in finančnih zbirk 
za silo uredili poslovanje doma. Opraviti smo morali tudi najnujnejša popravila, 
kot prekritje strehe in ostala obrtniška dela, do se je poslovanje moglo pričeti,« 
še navaja že prej omenjena brošura. Obisk ponovno odprtega doma in izletniške 
točke je v naslednjih nekaj letih močno narasel  kar je upravo zadruge privedlo 
do priprav na razširitev obstoječega doma oziroma morebitno novogradnjo. 
Tokrat pa niso bila sredstva edini izziv upravi zadruge, pojavil se je nov v podobi 
takratne ljudske oblasti. Ta je vsekakor morala dati svoj pristanek, najprej pa 
seveda ugotoviti, da je »Obrtniški dom na Govejku last družbene organizacije, 
ki to delo tudi dejansko opravlja.« Zadruga, ki je ostala polnopravni lastnik 
posesti, pa je ob tem lahko nadaljevala z realizacijo novogradnje v letu 1949, ko 
so bile razrešene pritožbe okrog takratne agrarne reforme in razčiščena vprašanja 
lastništva počitniških domov. Dve leti zatem, prvo nedeljo julija 1951, je po 
velikem navdušenju za gradnjo in obilici prostovoljnega dela članom zadruge 
uspelo odpreti nov dom, zgrajen po načrtih člana Ivana Briclja. Pri sami gradnji 
novega doma in pri popravilu dovozne poti iz doline Ločnice pa niso sodelovali le 

Najnovejšo prenovo obeh, »novega Mihelčičevega« in prvotnega »Doma 
jugoslovanskih obrtnikov«, vodi in nadaljuje nekdanja Mucova in Mihelčičeva 
povezovalna prizadevanja med obrtniki Miro Milošević, direktor Elektrovoda 
instalacije z.z.o. in predsednik PD Obrtnik fotografiran pred leta 2013 ponovno 
odkrito spominsko ploščo. Postavljena je bila leta 1935 ob priliki blagoslovitve 
prenovljene domačije in bila po drugi svetovni vojni desetletja prekrita z drugo. 
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obrtniki člani zadruge in njihovi svojci temveč tudi drugi prostovoljci, kajti dela 
pri tej gradnji so bila priznana kot javna dela. Novi dom, kasneje poimenovan 
kot Mihelčičev dom, je razpolagal s točilnico, jedilnico, kuhinjo, 22 posteljami  
in ostalimi pomožnimi prostori. Notranjo opremo je v enotni podobi načrtoval 
arhitekt Omahen. Pred praznovanjem 25 obletnice doma leta 1960 pa so člani 
zadruge v letu 1957 obnovili še gospodarsko poslopje. Zavedali so se, da bo 
ekonomija doma uspešnejša, če bo oskrba doma čim manj odvisna od zunaj 
oziroma če bo čim več pridelkov porabljenih v gostinskem delu pridelanih na 
lastni posesti. V petdesetih letih so ob izključni podpori članstva in z izkupički 
čistih dohodkov raznih prireditev dom tudi elektrificirali. »Elektrifikacijo smo 
opravili skupno s prebivalci doline Ločnice. Vanjo smo investirali precejšen 
znesek ter tako tudi drugim omogočili, da so prišli do elektrike,« je zapisano v 
brošuri ob 25 letnici doma na Govejku. V času ko so se mnogim članom zadruge 
ob pogledu s sončnega Govejka na megleno Ljubljano že pripodile za njihovo 
zadrugo neugodne misli.  

Likvidacija zadruge in ustanovitev društva

V začetku leta 1956 se je v tedanji F.L.R.J, ki je še bila naklonjena zadružništvu, 
na podlagi odločbe Tajništva za gospodarstvo Okrajnega ljudskega odbora 
Ljubljana zadruga Dom jugoslovanskih obrtnikov reg.z.z.o.z. preimenovala v 
Obrtniški dom Govejek zadruga z omejenim jamstvom in se kot taka vpisala 
v novi zadružni register. Predmet njenega poslovanja pa je bil določen na 
pospeševanje zdravstvene, kulturne in gospodarske koristi svojih članov in sicer: 

»a/ z organizacijo vsakoletne 
zdravstvene akcije za člane obrtnike 
in njih svojce ter nečlane, ki so 
potrebni fizikalnega zdravljenja, 
večdnevnega odmora  in to socialno 
šibki, stari in onemogli/vseh 
gospodarskih sektorjev v svojem 
domu na Govejku/.
b/  s kulturnimi prireditvami / 
poučna predavanja, ekskurzije, 
obiski zanimivosti, strokovnih 
naprav v tu in inozemstvu itd./«
V sklepu je bilo še zapisano da 
člani jamčijo za obveznosti zadruge 
s trikratnim zneskom vpisanih 
deležev, ki so znašali po 1.000 Din. 

Enovito opremo novega doma je 
načrtoval arhitekt Omahen
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Prav tako so bili navedeni člani takratnega Upravnega odbora: Lampič Alojz, 
Pirnat Stane, Dobrajc Leopold, Mihelčič Ivan, Poglič Marko, ing. Terlep Matija, 
Vrhovnik Jakob, Žontar Alojzij in Kosi Ivan.

V letu 1964 pa je »počitniško zadrugo« ljubljanskih obrtnikov dokončno doletela 
nova, dve leti pripravljajoča se, pravna sprememba njihove organiziranosti. 
Konec petdesetih let je zadružništvo namreč doseglo velik gospodarski vzpon, 
ter pridobilo na  politični in materialni moči. Po mnenju takratne oblasti je 
nastalo neskladje družbenega razvoja v škodo delavskega razreda in zadruge je 
oblast pričela vse bolj izenačevali s podjetji. Večji del zadrug je bil v tistem času 
likvidiran. Začeli so se ustanavljati veliki kombinati, zadruge so se pričele spajati 
s podjetji. Ljubljanski obrtniki so takrat za usodo svoje »počitniške zadruge« 
našli drugo rešitev. »Po sklepu izrednega občnega zbora Obrtniški dom Govejek 
reg.z.z.o.j. Ljubljana z dne 18.12.1962 se vsa aktiva in pasiva prenese na novo-
ustanovljeno Planinsko društvo Obrtnik, Ljubljana, Čufarjeva 12, s tem pa tudi 
celotno lastništvo na zemljiško-knjižnem vložku št. 180, k.o. Studenčice, občinska 
skupščina Ljubljana-Šiška.« To izvemo iz odločbe Oddelka za finance Skupščine 
občine Ljubljana Center z dne 25.11.1964. Ta je omenjeno odločbo izdal na 
osnovi dopisa likvidatorja zadruge Obrtniški dom Govejek z dne 17.10.1964 in 
po sklepu 1. seje likvidacijske komisije pri Skupščini občine Ljubljana Center z 
dne 20.10. 1964. 

Zapišimo novejšo zgodovino skupaj

V tem prispevku je predstavljenih prvih trideset let Obrtniškega doma na 
Govejku in z njim povezane v ta namen zadružne organiziranosti ljubljanskih 
obrtnikov. Vse dokumente, navedene v tem prispevku je s trudom zbral 
sedanji predsednik Planinskega društva Obrtnik, Miro Milošević, ki je hočeš 
nočeš moral prevzeti nekdanjo Mucevo in kasnejšo Mihelčičevo vlogo pri 
povezovanju obrtnikov z namenom gospodarjenja in vsakokratnih obnov 
posesti s počitniškim domom. Ob priliki nastajanja tega članka je povedal: 
»Prispevek govori o prvi tretjini življenja našega doma, drugih dveh tretjin 
se gotovo še dobro spominjajo mnogi naši člani, ljubljanski obrtniki in mnogi 
obiskovalci izletniške točke na Govejku. Zato jih vsi, ki te dni zaključujemo 
z obnovo obeh domov in urejanja gospodarskega objekta, vabimo, da se nam 
pridružijo ob praznovanju 80. letnice Obrtniškega doma na Govejku. In ob tej 
priliki nam boste morda zaupali svoje zgodbe, da skupaj zapišemo preteklo 
zgodovino in pričnemo pisati novo.«

@ Franc Fortuna, novinar Kmečkega glasa
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ODBOR ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 
SREČANJE NA LUBNIKU

Razveselila sem se vabila PD Škofja Loka, da njihov odsek za varstvo gorske 
narave organizira srečanje gorskih stražarjev in varuhov gorske narave  na Lub-
niku. Informacijo sem posredovala  vsem PD našega MDO.
Zbrali smo se 11. 10. 2014 ob  na žalost  propadajočem  hotelu  v  Škofji Loki, 
kjer so nas prijazno pričakali člani odseka za varstvo gorske narave PD Škofja 
Loka. Po  pogostitvi  in  pozdravnem  govoru  organizatorke  Marte  Bašelj, smo 
se ob lepem  sončnem vremenu s pomočjo vodičke Mirjam sprehodili po starem 
delu Škofje Loke. Izvedeli smo kar nekaj zanimivosti  o zgodovini  tisočletnega  
mesta. Seveda smo se povzpeli na grad, kjer je vodenje prevzel Marjan Luževič. 
Prelep razgled nad  mestom, okoliško hribovje in Sorško polje smo si ogledali iz 
grajskega vrta. Pot smo nadaljevali mimo Grebenarja, Migutovega brezna in po 
Flisovi poti, do Kobile, kjer nas 
je čakal  avtobus in nas odpeljal 
do Breznice, vasice pod 1025 
visokim Lubnikom. Peš smo se 
povzpeli do koče na Lubniku. Ob 
zares lepem sončnem jesenskem 
vremenu in ne pretežkem vzponu 
smo se spoznavali in poklepetali. 
Oskrbnika koče sta nas pričakala 
s toplim čajem in potico. Sledil je 
pozdravni govor predsednika PD Škofja Loka, Jožeta Stanonika, ki nam je na 
kratko predstavil delo društva. Ob občudovanju prelepega razgleda smo pris-
luhnili razlagi  Marjanu Luženiču, dipl. geografu, ki nam je predstavil Lubnik in 
njegovo okolico. Po skupnem fotografiranju smo se odpravili v kočo.

Sledil je pozdrav predstavnika Komisije za varstvo gorske narave pri PZS  Mar-
jana Denša. Predavanje o nalogah in vlogi varuha gorske narave pri PZS nam je 
posredovala Rozi Skobe, ki je bila pobudnica in soorganizatorka izobraževanja 
Varuhov gorske narave. Prijetno druženje gorskih stražarjev in varuhov gorske 
narave smo zaključili s kosilom ob  pogovoru o tekočih problemih, izmenjavi 
mnenj, saj smo se zbrali iz vse Slovenije. Polni lepih vtisov in novih načrtov za 
naše delo v odsekih, smo se razšli vsak na svoj konec Slovenije.
Zahvaljujem se članom odseka za varstvo narave PD Škofja Loka, ki nam je 
pripravilo nepozabno druženje.  
           

@ Alenka Zega
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Obveščamo vas,  
da lahko

VODNIK IN 
POPOTNI 
DNEVNIK PO 
LJUBLJANSKI 
MLADINSKI POTI

s priročnim 
zemljevidom
naročite pri
MDO PD Ljubljane.

Cena izvoda  
je 5,00 EUR.
Oskrbnikom kontrolnih 
točk in društvom 
nudimo količinski 
popust. 
Vse dodatne  
informacije dobite  
na e.naslovu:  
mdo.ljubljana@pzs.si 

Vsem planinskim društvom, 
ki so včlanjena v Meddruštveni odbor planinskih društev na 
območju Ljubljane in praznujejo v letošnjem letu pomembne 

obletnice ustanovitve, 
obstoja ter uspešnega delovanja

ISKRENE ČESTITKE OB JUBILEJU,

z željo, da bi tudi v prihodnje izpolnjevala
svoje planinsko poslanstvo.
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POJDIMO NA GOVEJK
Po daljšem iskanju soorganizatorja za 45. Tabor ljubljanskih planincev se je PD 
Obrtnik  javilo in rešilo že kar resno zagato. Torej slovesnost bo pri Mihelčičevem 
domu na Govejku.
Govejk ali Govejek (734 m) je v Polhograjskem hribovju, ali po domače v Pogra-
jcih, ki jih večina planincev iz ljubljanskih planinskih društev in tudi od drugod 
dobro pozna. V vabilu smo res navedli dve najbližji izhodišči peš poti, a tisti, ki 
bi hodil kaj več, lahko najde v bližnji okolici še več vmesnih ciljev. 
Pred slovesnostjo se lahko vzpne na Osolnik (858 m) s cerkvijo sv. Mohorja in 
Fortunata. Osolnik je odlično razgledišče, saj pogled zaobjame Kamniške Alpe, 
Julijce in še vse kar je vmes. Drugi bo morda prišel na Govejk in se nato na hitro 
vzpel na Gontarsko planino (894 m). Tisti, ki si bo želel več, se bo lahko podal 
na Tošč (1021 m), najvišji vrh Pograjcev, To je najdaljša tura in se bo treba nanjo 
podati bolj zgodaj zjutraj. Povabili smo vas na tri možne ture, a jih je v resnici 
veliko več. Vse poti v tem delu Pograjcev so dobro označene in vzdrževane. 
Marljivi planinci PD Medvode ne le, da skrbijo za osnovno vzdrževanje poti, 
temveč so ob poteh in na razglednih točkah postavili klopi in namestili table z za-
nimivimi napisi in narisanimi motivi, ki popotnika vabijo k varovanju občutljive 
gorske narave PD Obrtnik je pripravil pri Mihelčičevem domu vse, kar je potreb-
no za prijetno vzdušje planincev. To je kratek kulturni program, dobro hrano in 
pijačo ter glasbo za veselo razpoloženje.
Spoštovani planinci in drage planinke, na Govejk vas vabijo prizadevni planinci 
PD Obrtnik. Pridite in doživeli boste pravo gostoljubje, ki je značilno za planince 
PD Obrtnik. In ne ustrašite se neugodne vremenske napovedi, na Govejku se 
bomo družili in veselili pod streho.

@ Marinka Koželj Stepic
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MDO PD LJUBLJANE
in
PD OBRTNIK

vabita

na 45. PLANINSKI TABOR,
ki bo v soboto, 30. maja 2015
pri Mihelčičevem domu na Govejku.

Pričetek 45. Planinskega tabora
planincev MDO PD Ljubljane,
s kulturnim in zabavnim programom 
bo ob 11.30 uri.

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

Smer pristopa:
1. Od Legastje - 45 minut
2. Iz Trnovca  - 50 minut

VIDIMO SE PRI 
MIHELČIČEVEM DOMU NA GOVEJKU


