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Pozdravljeni planinski prijatelji

 Kako čas hitro teče. Dozdeva se mi, kot da smo lani praznovali 120 let 
ustanovitve Slovenskega planinskega društva. Pa se motim. Praznova-

li smo jo pred petimi leti. Torej letos praznujemo že 125. obletnico organi-
ziranega planinstva v Sloveniji.

 Vse leto 2018 se bomo s posebnimi dogodki spominjali na to lepo obletnico. 
Prav na  dan obletnice ustanovitve, 27. februarja 1893, smo se pri spominski 
plošči, ki je na pročelju današnje Name na vogalu Tomšičeve ulice in Slov-
enske ceste spomnili tega dogodka. Popoldne je bila uradna otvoritev novih 
prostorov PZS na novem naslovu Ob železnici 30a, v bližini BTC. Tisti, ki 
smo desetletja hodili v prijazno vilo sredi mesta, se bomo morda malce težko 
navadili na novo lokacijo. Verjetno se bomo z nostalgijo spominjali starih 
časov, kadar nas bo pot zanesla po Dvoržakovi ulici.

 A pojdimo novim, svetlim časom naproti. Novi prostori so veliki in svetli 
in celo v eni sami etaži. Tudi s parkiranjem naj ne bi bilo težav. Otvoritvena 
slovesnost je bila prijetna. Ponosni smo lahko na nove prostore in tudi na 
večanje števila članov. Že tri leta se število članov v društvih povečuje tako, 
da smo konec leta zabeležili že 57.148 članov različnih kategorij. Vendar ni 
pomembno le večanje števila članov. Pomembno je, kako gojimo pohodništ-
vo vseh vrst, kako dobri so naši športni plezalci, alpinisti, turni smučarji, 
kako vzorno vzdržujemo planinske poti in kako varujemo našo gorsko nar-
avo.

 Pred člani PZS je letos še ena pomembna naloga. Letos je volilno leto tudi 
za planinsko organizacijo. Ni vseeno, koga bomo predlagali na odgovorne 
funkcije tako v PZS kot v MDO. Zadnja leta je biti prostovoljec vse manj 
popularno. Pa še časa imamo vedno manj, vedno bolj hitimo, vedno manj 
časa namenjamo prijetnemu druženju v gorah.

Marinka Koželj Stepic
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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 LPP, 

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, Novo Polje c. III/4, 1260 Ljubljana-Polje - PD Saturnus,

e-mail: jelka.kresnik@gmail.com
Vodniški odbor:
Vodja: Tomaž Šarc, Flandrova 6, 1210 Ljubljana - Šentvid - PD  Rašica,                 

e-mail: tomaz.sarc@gmail.com
Člani: Iztok Bokavšek - PD Ljubljana Matica, Marinka Koželj Stepic - LPP, 
Brane Markovič - PD Železničar, Jan Skoberne - PD Iskra Ljubljana 
Odbor za planinska pota:
Vodja: Magdi Stritar, Prhajevo 4, 1315 Velike Lašče - PD Velike Lašče

e-mail: magdi.stritar@gmail.com
Člani: Marjana Jelen - PD Medvode
Odbor za varstvo gorske narave:
Vodja: Nevenka Rajhman, Spodnji Plavž 20, 4270 Jesenice  - PD Mercator

e-mail: nevenka.rajhman@gmail.com
Člani:  Alenka Zega - PD Obrtnik
Gospodarski odbor:
Vodja:  
Člani: 
Odbor za informiranje in propagando:
Vodja: Marinka Koželj Stepic, Ul. Pavle Jeromnove 12, 1000 Ljubljana - 

PD LPP
Člani: Marjan Klančar - PD Iskra Ljubljana
Nadzorni odbor:
Člani: Silva Huč - PD Polž, Silvana Cilenšek Palik - PD Krim

Vsi odbori še niso številčno popolnjeni, saj še niso izvedli volitev.

Kdo je kdo v MDO PD Ljubljane
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Priznanja PZS v letu 2017

Zlati častni znak PZS:
Marija Kolenc PD Saturnus

Srebrni častni znak PZS:
Darinka Gaberščik PD Pošte in Telekoma
Boštjan Gačnik PD Krim
Vladislava Kotar PD Iskra Ljubljana
Borut Paškulin PD Pošte in Telekoma
Mitja Premerl PD LPP

Bronasti častni znak PZS:
Fajik Blažević PD Železničar
Jože Čeh PD Mercator
Karmen Čeh PD Mercator
Aleš Koršič PD Pošte in Telekoma
Ljubo Pišek PD Mercator
Biserka Slaviček PD Železničar
Ivan Slaviček PD Železničar
Nadja Uršič PD Iskra Ljubljana
Adrijana Scortegagna PD Iskra Ljubljana
Ksenija Vidmar PD Saturnus

Pohvala PZS:
Rašo Adrović PD LPP
Bojana Burnik PD LPP
Anamari Čeh PD Mercator
Darko Črnetič PD Mercator
Marija Črnetič PD Mercator
Gregor Gerčar PD LPP
Enes Halilović PD LPP
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Nina Miklič PD LPP
Nevenka Rajhman PD Mercator
Ivan Voler PD LPP
Zdenka Vrabec PD Mercator
Dušan Žižek PD Mercator

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!
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Poročilo o delu predsedstva in posameznih odborov za leto 2017 je prip-
ravljeno na osnovi opravljenih nalog.

V nadaljevanju tega poročila so posamezna kratka poročila o delu predsed-
stva in odborov. Iz njih vidimo 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 2017

Predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednica, namestnik predsednice, tajnica 
in vodje vseh odborov, se je v letu 2017 sestalo na 3 rednih sejah. Predsed-

stvo je predvsem koordiniralo delo med odbori, pripravljalo gradiva za ple-
narne seje MDO in na zahtevo PZS oziroma njenih strokovnih služb pošilja-
lo podatke, poročila, plane itd. Na rednih sejah smo razpravljali o pripravah 
na Jurčičev pohod, o pripravah na izdajo Biltena, o pripravah na 47. Tabor 
ljubljanskih planincev, o kadrovski problematiki. 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, Odbor za varstvo gorske 
narave, Odbor za planinska pota, Gospodarski odbor, Odbor za informiran-
je in propagando ter Nadzorni odbor. 
 Plenarne seje so bile 3. Udeležba s strani članic, to je posameznih PD, je 
povprečno 40%. 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 udeležbi na vseslovenskem druženju planincev pri Domu pod Storžičem, o 
prispevkih za Bilten in o organizaciji 47. Tabora ljubljanskih planincev.
 Predsednica ali posamezni člani predsedstva so se udeležili vseh občnih 
zborov PD, ki so poslala vabila. Predsednica ali njen namestnik sta se 
udeležila vseh sej UO PZS ali drugih sklicev, za katera je MDO prejel vabilo. 
Sodelovanje med MDO in PZS je dobro. V letu 2017 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. 
Pošiljanje vabil in zapisnikov poteka preko e-pošte na naslove PD, ki jih je 
za vsa PD v PZS odprla PZS (primer: pddragobregar@pzs.si). Tako so vsi 
informirani o delu. 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 udeležbo je v prostorih Športnega centra 

Poročilo o rednem delu MDO PD Ljubljane
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Triglav, z manjšo udeležbo pa v prostorih PD Saturnus v Zalogu. 
 S finančnimi sredstvi, ki smo jih prejeli od PZS, smo pokrili stroške delo-
vanja predsedstva in odborov ter tisk Biltena, glasila MDO. Za kaj več ni 
ostalo, tako nismo mogli sofinancirati izobraževanj tistim PD, ki nimajo 
vodnikov, markacistov ipd.

Poročilo o delu vodniškega odbora (VO)

VO MDO PD Ljubljane je organiziral izpopolnjevanje VPZS v kopnih 
razmerah v  Domu v Kamniški Bistrici v dveh skupinah in sicer 31. 3. - 1. 

4. in 1. - 2. 4. 2017. Izpopolnjevanje, ki se ga je udeležilo po 25 vodnikov PZS 
v vsaki skupini, je potekalo po vnaprej določenem programu, ki ga je spre-
jela Vodniška komisija pri PZS in je enoten za vso Slovenijo. Poleg rednega 
programa so veliko razpravljali o zakonih, ki zadevajo vodniško dejavnost. 
Organizacijski vodja je bila Marinka Koželj Stepic, tehnični vodja pa Drago 
Metljak.

Poročilo o delu odbora za planinska pota (OPP)

V letu 2017 je bil sklican področni zbor markacistov. Udeležba je bila 
dobra, načelniki OPP v PD so poročali o svojem delu in problemih, 

s katerimi se srečujejo. Seznanjeni so bili s problematiko označevanja in na-
delavo planinskih poti, o zavarovanju markacistov na delovnih akcijah in o 
usposabljanju za markaciste. Na zboru so sprejeli tudi plan dela za leto 2018. 
  OPP pri MDO je preko celega leta obveščal načelnike in društva o vseh izo-
braževalnih akcijah za markaciste.
 Dneva slovenskih markacistov, ki je bil 1. 7. 2017 na območju PD Bovec, se je 
udeležilo kar 88 markacistov iz vse Slovenije, iz našega MDO 7 markacistov.
 OPP je sodeloval tudi s Komisijo za pota pri PZS

Poročilo o delu odbora za varstvo gorske narave (OVGN)

OVGN je deloval tako v okviru MDO z organizacijo nekaterih akcij kot 
tudi v Komisiji za varstvo gorske narave PZS.  

 V novembru 2017 je bil sklican sestanek OVGN pri MDO PD Ljubljana. 
Čistilne akcije so se leta 2017 odvijale preko celega leta. OVGN je spodbujal 
OVGN v PD, da so se teh akcij udeleževali. V sodelovanju z nekaterimi PD je 
bilo izvedenih 9 izletov po učnih poteh in krajinskih parkih. Organizirali so 
tudi 4 predavanja z naravo-varstveno vsebino, udeleževali so se predavanj v 
organizaciji KVGN pri PZS. V letu 2017 sta zaključili izobraževanje za varu-
ha gorske narave 2 članici. Na sestanku so pripravili bogat okvirni program 
del za leto 2018.

Poročilo o delu odbora za informiranje in propagando (OIP)

OIP je sodeloval pri organizaciji 24. Jurčičevega pohoda. Skupaj s PD 
Šentvid pri Stični so organizirali 47. Tabor ljubljanskih planincev na 

Gradišču nad Stično.
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Kot vsako leto je tudi v letu 2017 pripravil in izdal Bilten MDO PD Ljubljana. 
Odbor je v celoti poskrbel za pripravo in izdajo v dogovorjenem roku, for-
matu in likovni podobi. Bilten je izšel v 250 izvodih na 68 straneh, z barvnim 
tiskom. Tokrat je bila v Biltenu prikazana  vsebina vseh 20 panojev, ki so bili 
pripravljeni za razstavo 50 let MDO PD Ljubljana. V njem so se predstavili 
vsi odbori MDO, tu so bili podatki o vodnikih, o markacistih, o varuhih 
gorske narave in gorskih stražarjih, tu je bil pregled poti, za katere skrbijo 
PD našega MDO in seznam planinskih postojank v upravljanju PD našega 
MDO. Nekatera PD so prispevala še svoje prispevke - vabila na svoje akcije, 
se predstavljala in podobno. 
 S Športno zvezo Ljubljane je bilo sodelovanje pri dogovorih za konkretne 
akcije na območju Mestne občine Ljubljana.
 Sproti je bila urejana spletna stran MDO. Tu so lahko PD v MDO  objavljala 
svoje društvene izlete in druge informacije.
 

Poročilo o delu nadzornega odbora (NO)

Nadzorni odbor se je sestal v začetku leta 2017. Predsednica MDO je pri-
pravila 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 2017 udeležila vseh sej predsedstva 
MDO in plenarnih sej MDO

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. Klavzula, 
da ne sme biti načelnik MO v PD starejši od 27 let, je pogosto ovira, zlasti 
tam, kjer društvo dela z najmlajšimi. V tem primeru tak MO ne more biti 
registriran pri MK PZS.

Poročilo o delu MDO PD Ljubljane za leto 2017 je pripravila na osnovi 
poročil posameznih odborov predsednica.  

Marinka Koželj Stepic
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MDO v številki in besedi 
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V MDO PD Ljubljane je bilo konec leta 2017 vključenih 41 pla-
ninskih društev in plezalnih ter športnih društev. Število članov, od 

najmlajših do seniorjev, je 8 387. 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
Društvo Število članov v letu

2017 2016 2015 2014 2013
1. PD Ljubljana-Matica 3.310 3.016 2.820 2.500 2.811
Skupaj 3.310 3.016 2.820 2.500 2.811

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

2017 2016 2015 2014 2013
1. PD Pošte in Telekoma 524 566 639 707 766
2. PD Rašica 520 466 448 544 490
3. PD Železničar 403 403 335 305 264
4. PD Grosuplje 370 370 368 345 361
5. PD LPP 344 450 448 392 449
6. PD Polž 306 229 217 197 185
7. PD Črnuče 261 224 232 241 263
8. PD Medvode 256 214 280 277 313
Skupaj 3.033 2.922 2.967 3.008 3.091

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

2017 2016 2015 2014 2013
1. PD Mercator 166 169 188 196 190
3. PD Viharnik 144 144 132 146 145
2. PD Iskra Ljubljana 129 144 103 106 76
4. PD IMP 121 117 130 140 162
5. Akademsko PD 106 100 77 85 91
5. PD Ribnica 102 103 69 76 99
Skupaj 768 777 699 740 763
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Društvo Število članov v letu
2017 2016 2015 2014 2013

1. PD Šmarna gora 99 91 84 102 97
2. PD RTV 94 85 121 174 216
3. PD Velike Lašče 93 99 85 95 130
4. PD Polje 90 74 74 84 103
5. PD Krim 89 78 62 102 133
6. PD Abanka 74 54 61 50 47
7. PD Drago Bregar 66 77 62 55 56
8. PD Delo 62 64 54 52 56
9. PD Saturnus 61 55 48 58 63
10. PD Avtotehna 51 60 64 69 69
11.PD Jeglič 49 44 40 37 52
Skupaj 828 781 755 878 1022

PD v MDO z do 40 člani
Društvo Število članov v letu

2017 2016 2015 2014 2013
1. PD Gornik 39 39 35 30 48
3. PD Dobrepolje 32 32 23 24 24
2. PD Loški Potok 32 32 32 34 35
4. PD Pijava Gorica 30 novo
5. PD Obrtnik 23 23 30 27 36
6. PD Vevče 16 16 19 18 26
7. PD Janko Mlakar 27 27 25 26 15
8. PD Šentvid pri Stični 14 45 23 41 41
Skupaj 202 221 213 231 263

PD v MDO s 40 do 100 člani
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ŠD, PK in AK v MDO
Društvo Število članov v letu

2017  2016 2015 2014 2013
1. AK Vertikala 53 47 44 33 41
2. PK Ribnica 50 29 29 33 37
3. ŠD Gams 44 43 46 52 67
4. ŠD BTC 40 40 56 67 56
5. DRPK 34 62 46 19 20
6. ŠPK A.Kokalja 20 17 13 15 13
7.  ŠD Balvanija 5 novo
Skupaj 246 238 234 219 234

Skupaj vsi 8.387 7.955 7.688 7.585 8.174

Vidimo, da velika društva ostajajo velika. V MDO PD Ljubljane je v letu 
2017 primerjavi z letom 2016 število članov kar za 5,44 odstotkov večje.

Nekatera društva so povečala število članov in jim lahko le iskreno česti-
tamo. Je tudi nekaj takih, ki so nekaj članov izgubila. Zakaj, bodo raziskali 
sami.
   Marinka Koželj Stepic
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Pregled članstva v PZS po MDO 

Zap.
št.

MDO Število
   PD 

Število članov %  
2017/20162017 2016

1. Dolenjske in Bele krajine 12 2.410 2.494  96,63
2. Gorenjske 29 8.932 8.589 103,99
3. Kamniško-Bistriški 8 3.174 3.070 103,39
4. Koroške 18 2.883 2.927 98,50
5. Ljubljane 41 8.387 7.955 105,44
6. Notranjske 15 2.372 2.308 102,77
7. Podravja 36 6.854 6.747 102,18
8. Pomurja 8 1.687 1.650 102,27
9. Posočja 16 3.526 3.417 103,19
10. Primorske 12 2.457 2.424 101,36
11. Savinjske 55 9.645 9.854 97,72
12. Zasavja 16 3.235 3.104 104,22
13 Društva brez MDO 8 1.586 611 259,57

Skupaj PZS 274 57.148 55.150 103,62

Pri število PD niso šteta društva GRS, ker so njihovi člani včlanjeni v razna 
PD in tudi ne tista društva, ki so bila ustanovljena v letu 2017, a še niso 

izkazala članstva.
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 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
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Društvo  Kateg.
Akademsko PD
1. Irena Silić A

PD Abanka
1. Jovita Pevec A

PD Avtotehna
1. Franc Škof A,B,D

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

ŠD Gams
1. Rok Zalokar A

PD Grosuplje
1. Žiga Macedoni A,B

PD IMP 
1. Blaž Erjavec A
2. Katarina Kadiš A,B,C,D,E,G
3. Urša Kozjek A,B
4. Urša Pogačnik A,B
5. Ines Rutar A,B
6. Andrej Stuchly A,B,C,D

PD Iskra Ljubljana
1. Dušan Debevec A,B
2. Marjan Klančar A,B,D
3. Alenka Sakelšek A,B,D
4. Roman Semenič A,B,D
5. Jan  Skoberne A,B,D
6. Dora Uršič A,B

PD Jeglič 
1. Sebastajn Kosec A,B,D,G
2. Franc Rožman A,B,C,D,E,G,H
3. Franc Štupar A

PD Krim 
1. Boštjan Gačnik A,B,C,D,E,G
2. Marko Habjan A,B,D,G
3. Janko Purkart A

4. Barbara Podlesnik 
Strnad A,B

PD Ljubljana-Matica 
1. Janez Albreht 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,E,G
6. Edvard Grabrijan A,B,D 
7. Suzana Jerebič A,B,D
8. Marko Jurič A - K
9. Jana Kebler Zaletel A
10. Nina Kopčavar A,B,D
11. Maja Koprivšek A,B,D,G
12. Luka Korošek A
13. Nataša Kramberger A,B,D 
14 Blaž Lesnik A

Pregled registriranih vodnikov v PZS 
za leto 2018 po društvih



16 Bilten 2018

15. Maja Moškrič A,B,D
16. Goran Nikoloski A,B 
17. Gašper Ošlaj A,B
18 Dejan Papež A
19. Borut Piškulin A,B,D
20. Slavica Pavlin A,B,D
21. Anja Peternel A
22. Stanislav Soklič A,B,D,G
23. Rok Škufca A

24. Andreja Tomšič 
Drab A,B,D

25 Ana Vengar A
26. Mateja Vertelj A,B,D,G

PD LPP
1. Rašo Adrović A,B
2. Franc Bergant A

3. Marinka Koželj 
Stepic A,B,C,D 

4. Stanislav Kragelj A,B,D
5. Janez Medved A,B,D
6. Herman Rednak A,B 
7. Tomaž Rusimovič A,B 
8. Anton Trope A,B

PD Medvode 
1. Dušan Brekič A
2. Marjana Jelen A,B,D
3. Boštjan Jesih A,B,D
4. Dominik Košir A,B,D
5. Andreja Kuralt A,B,D
6. Vili Luštrek A,B
7. Miro Plešec A,B

PD Mercator 
1. Anamari Čeh A,B,D
2. Karmen Čeh A
3. Darko Črnetič A

4. Martin Likeb A,B,D
5. Izidor Ograjenšek A,B,D 
6. Martin Slemenšek A,B,D 
7. Dušan Žižek A,B,D

PD Polje
1. Marko Primar A,B
2. Tomaž Stražar A,B,D
3. Mateja Tonin A,B,D
4. Matjaž Vrhovnik 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
5. Milan Sirk A,B 
6. Boštjan Skubic A,B

PD Pošte in Telekoma 
1. Gregor Česnik A,B,D
2. Darinka Gaberščik A,B,D 
3. Stanislav Jaki A
4. Aleš Koršič A,B,D
5. Leon Ličen A,B
6. Janko Marn A,B,C,D,G
7. Karmen Pahor A
8. Ingrid Peršolja A,B,D
9. Marina Pirš A
10. Matjaž Pogačnik A 
11. Ruža Tekavec A,B,D

12. Alojzij Anton 
Terglav A,B 

13. Jožef Tišlarič A,B,D
14. Stanislav Tomšič A,B,D 
15. Ivan Trampuž A,B,D
16. Roman Tratar A,B,D
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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 28 planinskih društev strokovno usposobljene 
vodnike za vodenje po različno zahtevnih poteh. Kako ostala društva iz-
vajajo osnovno planinsko dejavnost, ne vemo. Morda sploh ne organizirajo 
izletov, a je bolj verjetno, da te izlete vodijo planinci, oziroma vodniki brez 
ustrezne licence.
Če opazite kakšno napako, jo sporočite strokovni sodelavki, Veroniki Sus-
man Šegatin, na e-mail: veronika.susman@pzs.si .

Marinka Koželj Stepic

PD Rašica 
1. Boštjan Čampa A,B,D
2. Duša Novak A,B,D
3. Jana Perko A,B,D
4. Tomaž Petan A
5. Tomaž Šarc A,B,D
6. 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 

 PD Saturnus
1. Srečko Jugovic A
2. Anton Kresnik A
3. Zvonko Reljanović A 
4. Tomaž Stražar A,B

PD Šmarna gora 
1. Darja Grad A,B
2. Katarina Kadivec A ,B
3. Marija Kovačič A

4. Marjan Kovačič A,B
5. Franci Medved A

PD Velike Lašče 
1. Jure Deterding A
2. Miloš Jernejčič A,B,D
3. Matjaž Rigler A,B,D
4. Magdalena Stritar A 

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. Štefan Rojina A
4. Marina Trost A
5. Anica Žmavc A

PD Železničar 
1. Ljubiša Bojović A
2. Damjana Kastelec A
3. Janez Klemenčič A 
4. Dejan Krapež A
5. Rajko Kučič A,B,D 
6. Branislav Marković A,B,D 
7. Zlatko Šegulin A,B,D



18 Bilten 2018

Zap.
št.

Društvo Število
članov

Število
vodnikov

Število članov
na 1 vodnika

1. Akademsko PD 106 1 106
2. PD Abanka 74 1 74
3. PD Avtotehna 51 1 51
4. ŠD BTC 40 2 20
5. PD Črnuče 261 2 130
6. PD Drago Bregar 66 3 22
7. ŠD Gams 44 1 44
8. PD Grosuplje 410 1 410
9. PD IMP 121 6 20
10. PD Iskra Ljubljana 129 6 21
11. PD Jeglič 49 3 18
12. PD Krim 89 4 22
13. PD Ljubljana-Matica 3.310 26 127
14. PD LPP 344 8 43
15. PD Medvode 256 7 37
16. PD Mercator 166 7 24
17. PD Polje 90 4 23
18. PD Polž 306 6 51
19. PD Pošte in Telekoma 524 16 33
20. PD Rašica 520 6 87
21. PD Ribnica 102 4 25
22. PD RTV 94 2 47
23. PD Saturnus 61 4 15
24. PD Šmarna gora 99 5 20
25. PD Velike Lašče 93 4 23
26. PD Vevče 19 2 10
27. PD Viharnik 144 5 29
28. PD Železničar 412 7 59
Skupaj 7.980 144 55

 

Marinka Koželj Stepic

Pregled vodnikov PZS 
za leto 2018 po društvih
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Društvo Št. mark.
PD IMP
1. Andreja Godec 625
2. Naja Kavčič 623

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

PD Ljubljana-Matica
1 Jože Rovan 50
2 Hinko Šolinc 1337

PD Loški Potok
1. Miran Mohar pripravnik

PD Medvode
1. Blaž Gortnar pripravnik
2. Boštjan Gortnar 376
3 Aljaž Husak 928
4. Marjana Jelen 929
5. Katarina Kotnik 930
6. Andrej Potočnik 1334

PD Mercator
1. Jože Čeh 1149
2. Ljubo Pišek 1241
3. Mate Šanjug 1327
4. Jože Zajc 529
4. Peter Žitnik pripravnik

PD Obrtnik
1. Mateja Zega Perko 1254

PD Polž
1. Ivan Čebular 1048
2. Gašper Primc A
3. Boštjan Skubic 1130
4. Miran Slana 1362

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 1326

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

PD Viharnik
1. Marjan Kurent 1235

PD Železničar
1. Marko 

Hanzlowski
1323

2. Igor Strgar 1129

Pregled registriranih markacistov
za leto 2018 po društvih

Prosimo, da manjkajoče podatke in napake sporočite strokovnemu 
sodelavcu PZS, Katarini Kotnik, e-mail:katarina.kotnik@pzs.si
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Št. Društvo Št. mark Število 
odsekov

Dolžina poti 
v km

1. PD Črnuče - 5 13.09
2. PD Dobrepolje - 11 16,08
3. PD Drago Bregar - 4 4,00
4. PD Grosuplje - 42 65,88
5. PD IMP 2 21 36,75
6. PD Krim 3 19 32,79
7. PD Ljubljana-Matica 2 103 93,32
8. PD Loški Potok 1 37 57,81
9. PD LPP - 35 32,16
10. PD Medvode 5 68 57,81
11 PD Mercator 5 12 16,68
12 PD Obrtnik 1 7 5,60
13 PD Polž, Višnja Gora 4 14 27,81
14. PD Pošte in Telekoma - 35 32,16
15. PD Rašica - 15 23,25
16. PD Ribnica na Dol. 2 41 105,59
17. PD RTV 2 5 2,01
18. PD Šmarna gora 3 63 25,22
19. PD Velike Lašče 3 40 73,29
20. PD Vevče 2 10 28,91
21. PD Viharnik 1 4 7,43
22. PD Železničar 2 20 27,83
Skupaj 38 611 784,61

 Marjana Jelen

Pregled števila markacistov,  
števila odsekov in dolžine poti po društvih

Ta preglednica pove marsikaj. Vidimo, da so markacisti v nekaterih 
društvih zelo obremenjeni, v drugih pa malo manj. Vsak markacist skrbi 

povprečno za nekaj več kot 20 km poti. Res iz preglednice ni jasna težavnost 
oziroma zahtevnost posameznih odsekov.
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PD ČRNUČE
1. Črnuče - Zg. Dobeno
2. Črnuče - Straška dolina
3. Dobeno - vas Rašica

PD DOBREPOLJE
1. Ponikve - Kamen vrh
2. Podpeč - Kamen vrh
3. Podgora - Kamen vrh
4. Struška pot na stene Sv. Ane

PD DRAGO BREGAR
1. Planina Ovčarija - Planina Viševnik - Planina pri Jezeru
2. Planina Dedno polje - Planina Viševnik 

PD IMP
1. Županova jama - Grosuplje - Kucelj
2. Županova jama - Turjak
3. Dragomer - Ključ (pot Dolomitskega odreda)
4. Dragomer - Strmca
5. Dragomer - Debeli hrib - Ključ

PD KRIM
1. Iški Vintgar - Gornji Ig - Krim
2. Iški Vintgar - Kurešček
3. Tomišelj - Krim
4. Strahomer - Strmec - Krim 
5. Strahomer - Krim
6. Iški Vintgar - Orlek - Krim 
7. Iški Vintgar - Krvavice

PD LJUBLJANA-MATICA
1. Prehodavci - Kanjavec
2. Vrata - Kredarica
3. Kredarica - Triglav
4. Koča pri Savici - Komarča - Triglavska jezera 

Pregled planinskih poti, 
ki jih vzdržujejo društva v MDO
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5. Ukanc - Koča pri Savici
6. Triglavska jezera - Hribarice 
7. Koča pri Savici - Dom na Komni
8. Komna - Triglavska jezera
9. Planina Lapučnica - Planina za Skalo
10. Komna - Bogatinjska vratca 
11. Koča pri Savici - slap Savica 
12. Črno jezero - Komna
13. Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - Velika vrata
14. Triglavska jezera - Veliko Špičje
15. Prehodavci - Veliko Špičje  
16. Bogatinska vratca - Mahavšček
17. Komna - Planina Govnjač - Mahavšček
18. Zgornja Krma - Kredarica 
19. Krma - Triglavski dom na Kredarici
20. Hribarice - Kanjavec
21. Vratca (Bogatinovo sedlo) - Lanževica - Lepa Komna
22. Planina Govnjač - Planina za Migovcem - Konjsko sedlo
23. Konjsko sedlo - Kredarica
24. Komna - Planina za Migovcem - Konjsko sedlo
25. Vrata - Prag - Begunjski studenec
26. Planina Govnjač - Tolminski Kuk
27. Planina za Migovcem - Škrbina - Tolminski Kuk

PD LOŠKI POTOK
1. Šegova pot
2. Retje - Kamni grič
3. Hrib - Loški Potok - Kamni grič
4. Hrib - Loški Potok - Ogrnce
5. Travna gora - Kalični vrh
6. Travna gora - Kamni grič
7. Hrib - Loški Potok - Kalični vrh
8. Kalični vrh - Kamni grič
9. Jelenov žleb - Kalični vrh
10. Jelenov žleb - Ogence
11. Jelenov žleb - Debeli vrh
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PD LPP
1. Planina pri Jezeru - Štapce - Triglavska jezera
2. Planina Pungart - Planina pri Jezeru
3. Planina Dedno polje - Za Kopco - Hribarice
4. Planina v Lazu - Mišeljski preval - Vodnikov dom 
5. Planina pri Jezeru - Planina v Lazu 
6. Planina Dedno polje - Planina v Lazu
7. Planina Blato - Planina pri Jezeru 
8. Planina Blato - Planina v Lazu

PD MEDVODE
1. Gontarska planina - Tošč
2. Trnovec - Gonte - Tošč
3. Gonte - Grmada
4. Topol - Grmada
5. Preska - Studenčice - Sv. Jakob
6. Preska - Marjeta - Jeterbenk
7. Medno - Golo Brdo - Slavkov dom
8. Škofja Loka - Osolnik
9. Polhov Gradec - Tošč
10. Sora - Osolnik
11. Slavkov dom - Topol
12. Slavkov dom - Petelinc - Jeterbenk
13. Preska - Slavkov dom
14. Sora - Studenčice
15. Mavški graben - Osolnik
16. Osolnik - Dom na Govejku
17. Legastja - Sv. Jakob
18. Topol - Sv. Jakob
19. Povezava na Gonte pod Grmado
20. Govejški graben - Gontarska planina
21. Ločnica - Lužar - Govejk

PD MERCATOR
1. Ribčev laz - Čez Suho
2. Ribčev laz - Ski hotel Vogel
3. Rjava skala - Orlov rob
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4. Orlov rob - Voglarski Skakavec

PD OBRTNIK
1. Legastja - Mihelčičev dom na Govejku
2. Govejk - Gontarska planina

PD POLŽ VIŠNJA GORA
1. Višnja Gora - Kucelj
2. Višnja Gora - Kosca - Kucelj
3. Jurčičeva pot

PD POŠTE IN TELEKOMA
1. Podutik - Toško čelo - Topol
2. Gabrje - Topol
3. Tičarjev dom - Poštarska koča
4. Poštarski dom na Vršiču - Gladki rob - Prisojnik
5. Mlinarica - Zadnji Prisojnik - Prisojnik
6. Gladki rob - Mlinarica
7. Gladki rob - Kajzerjeva škrbina
8. Kranjska planina - Prisojnik
9. Želimlje - Kurešček
10. Gladki rob - povezava na grebensko pot
11. Mlinarica - sedlo Planja

PD RAŠICA
1. Črnuški most - Planinski dom Rašiške čete
2. Povodje - vrh Rašice
3. Gameljne - Planinski dom Rašiške čete
4. Šentvid - Toško čelo
5. Šentvid - Bormes - Slavkov dom
6. Pot markacistov na Rašico

PD RIBNICA
1. Ribnica - Zadolje - Bele stene
2. Žimarice - Mlake
3. Nova Štifta - Travna gora
4. Jelenov žleb - Turn - Bela stena
5. Glažuta - GK Korita
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6. Grčarice - Bela stena
7. Jasnica - Bela stena

PD RTV
1. Šance - Ljubljanski grad - Vodnikov trg

PD ŠENTVID PRI STIČNI
1. Lavričeva pot

PD ŠMARNA GORA
1. Westrova pot (Vikrče - Grmada - sedlo)
2. Pogačnikova plezalna pot na Grmado
3. Čez Zatrep - priključek na Mazijevo stezo
4. Kovačeva steza
5. Pot svobode
6. Mazijeva steza
7. Čez Peske
8. Vozna pot na Šmarno goro
9. Skaručenska pot s Povodja
10. Partizanska steza
11. Šmartinska pot
12. Pot čez spodnjo kuhinjo
13. Romarska pot
14. Medno - Vikrče
15. Štapce - Tičarica - Vratca

PD VELIKE LAŠČE
1. Velike Lašče - Sv. Primož in Felicijan - Velika Slevica - Velike Lašče
2. Turjak - Kurešček
3. Velikolaška kulturna pot
4. V. Lašče-Kamen vrh-Grmada-V. Lašče
5. Krvava peč - Predgozd
6. Iška - Predgozd - Velike Lašče - Dule
7. Medvedica - Turjak - Predgozd - Lužarji
8. Medvedica - Veliki Ločnik 

PD VEVČE
1. Kucelj - Trebeljevo - Prežganje - Janče
2. Papirniška (Vevška) pot
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PD VIHARNIK
1. Kanonir - Javorniški preval

PD ŽELEZNIČAR
1. Stara Fužina - Vogar
2. Vogar - Vodični vrh - Planina pri Jezeru
3. Vogar - Planina Hebed - Pršivec
4. Črno jezero - Planina Viševnik - Pršivec
5. Planina Krstenica - Spodnja Grintovica
6. Planina v Lazu - Planina Krstenica
7. Voje - Planina Krstenica
8. Pršivec - prečna povezava
9. Planina Hebed - Planina Viševnik

Obhodnice:
Grosupeljska planinska pot (nosilec PD Grosuplje)
Kurirska pota dolomitov (nosilec PD Medvode)
Ljubljanska mladinska pot (nosilec MDO Ljubljana)
Papirniška pot (nosilec PD Vevče)
Ribniška planinska pot (nosilec PD Ribnica)
Pot dveh slapov (nosilec PD Polž)
Del E6 (nosilec KEUPS)
Del E7 (nosilec KEUPS)

Če so podatki pomanjkljivi ali netočni, sporočite strokovnemu sodelavcu 
na PZS, Katarini Kotnik, e-mail:katarina.kotnik@pzs.si
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Društvo Leto
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. Špela Lorger 2015
3. Marija Magajne 2003
4. Alojzija Paulus 2012
5. Mladen Pisek 2012
6. Matevž Premelč 2015
7. Mateja Režek 2003
8. Špela Starc 2006
9. Marija Turšič 2017

PD Mercator
1. Karmen Čeh 2009
2. Stojan Kovič 2009

3. Urška Pišek 2017
4. 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

V kolikor so podatki pomanjkljivi ali napačni, sporočite Dušanu Prašni-
ka ju, e-mail: dusan.prasnikar@pzs.si.                                                

 Alenka Zega

Pregled varuhov gorske narave
po društvih za leto 2018 
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Društvo
PD Iskra Ljubljana
1. Cirila Skvarča

PD Ljubljana-Matica
1. Brane Dolinar
2. Igor Kobal
3. Milan Kralj
4. Bojan Oblak
5. Marinka Orehek
6. Andreja Papež
7. Jožica Potokar
8. Katja Terčelj Verovšek

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

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 Mercator
1. Irena Omejc
2 Barbara Žižek

PD Obrtnik
1. Alenka Zega
2. Mateja Zega Perko

PD Pošte in Telekoma
1. Drago Cenčič
2. Irena Fekonja

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-mail: 
mitja.zega@gmail.com

                 Alenka Zega

Pregled gorskih stražarjev 
po društvih za leto 2018 
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Pregled koč, zavetišč in bivakov 
v upravljanju PD v MDO 

Zap.
št.

Naziv koče Planinsko društvo Način 
upravlanja

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 LPP 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 najemnik
17. Bregarjevo zavetišče na Planini 

Viševnik
Drago Bregar dežurstvo

18. Bivak pod Skuto Ljubljana-Matica

Marinka Koželj Stepic
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Takole se spominja ustanovitve Planinskega društva Medvode eden izmed 
njegovih ustanoviteljev Jože Bukovec: »Da, planine! Vedno tako lepe 

in vabljive! Naj jih beli sneg, naj se žgo v soncu vročega poletja, naj žare v 
rdečerjavem odmiranju jeseni – vedno so lepe, vedno veličastne, vedno nas 
kličejo v goste. Koliko poti smo prehodili skupaj, koliko spominov se nam 
je nabralo v knjigi spominov… . Srečevali smo se na izletih, v pečeh skalnih 
previsov, po planšarijah, med murkami in planikami, v šumečih gozdovih. 
Zbirali smo se večer za večerom pri enem, pa zopet pri drugem navdušencu, 
vse bolj odločeni, da uresničimo kipeče zamisli. In tako je dozorela želja, da 
ustanovimo svoje društvo.«
Ustanovni zbor je 
leta 1948 uresničil 
želje mladih na-
vdušencev, želje, ki 
so tlele že pred 2. 
svetovno vojno. Pred 
tem je bilo več Med-
voščanov včlanjenih 
v planinska društva 
v Ljubljani in v Kran-
ju. Prvi predsednik 
društva je bil Slavko 
Bernik.
Letos obeležujemo 
125 let organizirane-
ga planinstva v Slo-
veniji in kakšna slučajnost , poleg naših 70 let tudi 70 let delovanja Planinske 
zveze Slovenije. V prvem letu je bilo v društvu že kar 132 članov – od tega 
69 mladincev.  Število članov se je iz leta v leto večalo in leta 1980 znašalo že 
968 – od tega 594 mladih. Po tem letu je število članov začelo upadati, tako 
da se zadnja leta giblje med 220-300.  Vse več je starejših članov, mladih pa 
vse manj tudi zaradi tega, ker je zaradi kadrovskih težav (ni mentorjev) mla-
dinski odsek pred dvema leto nehal delovati.
V društvu sta dolga leta delovala alpinistični in jamarski odsek. Prvi je svo-
je delo zaradi pomanjkanja denarja za odprave prenesel drugam, jamarski 
odsek pa ne deluje iz enakega razloga kot mladinski – ni ustreznih kadrov.
Društvo je najbolj aktivno pri organiziranju izletov za vse kategorije članov 
in nečlanov ter na področju urejanja in vzdrževanja planinskih poti in ču-
vanja gorske narave.  Vsako leto organiziramo 50 – 60 izletov in tako popelje-
mo v gore  1200 – 1500 izletnikov. Dokler smo imeli v upravljanju Planinski 
dom v Tamarju, smo vzdrževali preko 100 km poti (50 km v visokogorju in 

PD Medvode
Sedemdeset let planinskega društva
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60 km v Polhograjskih Dolomitih).  V Polhograjskih Dolomitih vzdržujemo 
vezno pot »Kurirska pota Dolomitov«, ki je dolga 25 km. Pot prehodi veliko 
planincev iz cele Slovenije in tudi iz Hrvaške. Kako so naše poti vzdrževane, 
naj ponazorimo z zahvalo PD Lisca iz Sevnice:
 »V nedeljo, dne 24. maja 1981 smo prehodili vašo KURIRSKO POT DO-
LOMITOV. Pot je izredno lepa, zelo lepo vzdrževana in izredno skrbno 
markirana. Z dobro voljo smo prehodili celotno pot (tudi vrh Grmade in 
Tošča) in se bomo tega izleta vedno prijetno spominjali.
Ob tej priliki se zahvaljujem vašemu društvu za vso pomoč, ki ste nam jo 
nudili pri organizaciji in vodenju izleta… .«
Zadnji taki zahvali smo prejeli lani, ko smo po tej poti vodili planince iz 
Semiča in iz Dramelj, pisno pa nam čestitke in pohvale pošiljajo tudi posa-
mezniki.
Poleg vodnikov, markacistov in varuhov gorske  narave ima največ dela gos-
podarski odsek. Naš je Slavkov dom na Golem Brdu, in če hočemo  zagotovi-
ti obiskovalcem prijetno počutje, je seveda treba pri domu marsikaj postoriti.
Ne glede na vse, kar se je društvu dogajalo skozi dolgih 70 let, smo tu. De-
lamo to, za kar smo ustanovljeni, včasih bolj, drugič manj uspešno. Gremo 
naprej!

Dušan Brekič
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PD Železničar 
Železničarji in gore
Letos mineva že 69 let od ustanovitve Planinskega društva Železničar Lju-

bljana, ki ima zelo pestro zgodovino.  Šele ob obletnicah se zavemo, kako 
čas hitro beži in kaj smo člani društva  s svojim entuzijazmom  v tem času 
uspeli narediti. 
Marsikdo ne ve, da je naše društvo, po sklepu skupščine PZS, leta 1952 zače-
lo z obnovo požganega doma Skalašev na Rjavi skali (danes Ski Hotel Vogel). 
Danes je, žal, ta stavba v službi Bohinjskega turizma in ne planincev kot je 
bilo prvotno mišljeno. 
Vztrajni železničarji smo 1961.leta kupili staro planšarijo na planini Vogar, 
jo obnovili in leta 1980 še dogradili ter jo vse do danes z veseljem obnavljamo 
in vzdržujemo. 
Posebno intenzivni pri obnovi smo bili v zadnjih petih letih pod vodstvom 
novega predsednika Draga Savića in novega upravnega odbora. Zasluge gre-
do aktivnosti gospodarske komisije in dolgoletnim članom društva, ki pri 
obnovi doma sodelujejo že od njegovih začetkov. 
V zadnjih nekaj letih smo zamenjali vse jogije, deke, agregat, baterije, stole 
ter dogradili čistilno napravo in obnovili kanalizacijo. V lanskem letu smo 
popolnoma obnovili kuhinjo in pomivalnico, spodnje sanitarije, balkon, 
ograjo terase ter zamenjali stari leseni opaž z brunami.
Danes ima dom 49 ležišč in veliko jedilnico, kar pomeni, da je primeren tudi 
za večje skupine. Stalno odprt je od 1. junija  do 31. oktobra, v zimskem času 
ob vikendih in praznikih, pa tudi po dogovoru. 
Naš Kosijev dom se danes ponaša z dvema certifikatoma, Koča prijazna 
družinam in Koča prijazna okolju, ki nam je bil podeljen letos. 
V zadnjih petih letih se lahko pohvalimo s povečanjem števila članov društ-
va in to kar za 70 %.  Ponosni smo tudi na naše nove prostore, ki so nam jih 
na razpolago dale Slovenske železnice, vendar smo jih sami obnovili in ure-
dili, tako da so za nas, ob torkih in četrtkih, prijeten kraj druženja. 
Seveda podpiramo tudi naš podmladek, Mladinski odsek in naše alpiniste, 
za katere smo pridobili nov prostor, kjer so si uredili pravo  plezalno steno. 
Program izletov je bogat in raznolik, od lažjih do zahtevnejših pohodov. 
Tradicionalno organiziramo Pohod Štampetov most, v spomin na stavko 
železničarjev 1922. leta in ubite žrtve na Zaloški cesti. Letos bomo izvedli 
že 39. pohod, ki se ga udeležujejo pohodniki iz cele Slovenije. Za štartnino 
petih eurov dobijo pohodniki brezplačen prevoz z vlakom od svojega kraja 
do Ljubljane, od tu pa z muzejskim vlakom do Verda, kjer je štart pohoda. 
Poleg izletništva in vzdrževanja Kosijevega doma se vodstvo društ-
va zaveda pomena medsebojnega druženja in sodelovanja, še posebno 
medgeneracijskega, zato je med našimi pomembnimi nalogami skrb za 
mladinski odsek in pridobivanje novih, mlajših vodnikov, pa tudi članov 
društva.                                                                                             

Brane Marković     



33Bilten 2018

PD Železničar 
Kyajo Ri vodi 2:0

»Si razmišljal, kako bova prišla 
dol?« me sprašuje Dalenjc , ko na 

vrvi nekaj metrov pod mano hlasta za 
zrakom. »Ne,« mu odvrnem, hladno, 
popolnoma osredotočen na plezan-
je, ki naju še čaka. Na varovališču se 
zavaruje v sidrišče in nadiha. Visoko 
sva že nad ABC -jem. V nepreplezani 
zahodni steni Kyajo Rija. Šestisočaka 
v dolini Khumbu, nepalska Himala-
ja. Kljub soncu je mrzel dan, ki bo z 
umiranjem svetlobe postal še veliko 
hladnejši. Napoved pravi, da bo okoli -27°C. Kar hladno. 
To je bil moj drugi poskus v steni. Tudi prvi, 9 let nazaj, se je klavrno končal, 
ko naju je s Tadejem Golobom sredi odprave zaradi bolezni zapustil Urban 
Golob. No, s Tedijem sva potem vseeno poskusila in po moji zlomljeni derezi 
dokončno pokopala upe na vzpon, se po vrvi spustila nazaj pod steno in sk-
lonjenih glav zapustila Nepal. 
Z Dalenjcem 5. oktobra preko Istanbula odletiva v Katmandu, kamor prispe-
va dan kasneje. Še isti dan urediva vse formalnosti, dokupiva manjkajočo 
opremo in se naslednji dan z jutranjim letom premakneva v Luklo ter zač-
neva pohod proti vasici Marulung, najinemu izhodišču na višini 4200 m. 
Med dostopnim maršem se prilagajava 
na višino in po šestih dneh končno ugle-
dava najin cilj. Razočaranje. V steni je 
namreč zelo malo snega in bolj kot ne 
jo zaznamujejo obširni skalni skoki, ki 
zgledajo težko preplezljivi. 
Dnevi po prihodu v Marulung tečejo 
hitro in po načrtu. Postavljanje ABC na 
višini 5050 m, nošnja hrane in opreme 
v mali šotorček, ki bo najin dom pred 
naskokom na hrib. Čas izkoristiva tudi 
za aklimatizacijo – prilagajanje na viši-
no-, počivanje, gledanje fotografij in 
iskanje možnih prehodov. 19. okto-
bra se ob ugodni vremenski napovedi 
po kosilu odpraviva v ABC s ciljem, da 
ponoči vstopiva v steno. Pozno popoldne 
pripraviva opremo, pojeva zgodnjo večer-
jo in okoli petih popoldne se zavlečeva v 
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šotor. Gosta megla in oblaki naju prežemajo s skepso o najinih možnostih. 
Nemirna noč brez spanca in budilka ob treh zjutraj je skoraj odrešitev. Tudi 
Dalenjc ni spal, ampak zaradi želodčnih težav. Ne čuti se dovolj močnega za 
težko plezanje, zato opustiva misel na plezanje, še preden se je dobro začelo. 
Zjutraj grem vseeno do vstopa v smer malo pobliže pogledat razmere. Kljub 
težavnemu dostopu čez ledeniško moreno sem zadovoljen. Odkril sem pre-
hod čez skalno stopnjo v zgornjem delu stene in tako je še zadnja neznanka 
razrešena. Sestopiva v Marulung. Optimistična, da nama bo v drugo uspelo. 

Čez nekaj dni ponovno bedim v 
malem šotorčku ABC-ja. Spanca ni, 
preveč misli šviga po glavi. Vznemir-
jenje pred vzponom. Končno bova 
počela, za kar sva trdo trenirala in se 
pripravljala skoraj eno leto. Ura je tri, 
zlezem iz šotora, mrzlo je, pojeva hiter 
zajtrk in odrineva. Ob svitu sva pod 
seraki , a tudi tokrat nimava sreče. 
Dalenjc ima spet težave z želodcem. 
Bruha, a ni nič boljše. Študirava, kaj 
bi, ampak itak nama je jasno, da je tre-

ba dol. Pustiva opremo pod previsom in sestopiva. Razočarana. 
V dolini iščeva razloge za težave in zaključiva, da je težava v hrani. Preideva 
na domačo suho salamo in kruh. To bo zajtrk pred odhodom v steno. Vreme 
je še vedno nestabilno, saj dolino vsako popoldne zajamejo meglice in oblaki. 
In tudi temperature so začele padati, veter pa vse skupaj še dodatno zabeli. 
Kljub temu sva trdo odločena, da poskusiva še enkrat, tokrat zadnjič, saj 
nama čas polzi skozi roke. 
27. oktobra se popoldne premakneva v ABC in se tokrat odločiva za nekoliko 
zgodnejši štart. Itak ne bova spala, tako da od šotora kreneva okrog dveh 
zjutraj. V trdi temi se kobaliva čez premikajoče se bloke ledeniške morene. 
Naporno je ampak vsaj zebe naju ne. Ob svitu sva pri opremi, počutje do-
bro. Greva naprej. Še nekaj malega navzgor čez grušč in končno prideva do 
vrha serakov, natakneva dereze in stopiva na led. Vijugava med ledeniškimi 
razpokami, nov dan se rodi, ko zaplezava v začetno ledno-snežno pobočje. 
Cepini dobro prijemljejo in če ne bi bil zrak tako redek, bi hitro napredovala. 
Okrog sedmih zjutraj sva na vstopu v smer. Žal bo treba začeti po skali, ledu 
ni več. Skala pa ni preveč kompaktna. Še več, odurno krušljiva je. Ampak 
tu čez si bo treba izboriti prehod. Naveževa se in zaplezam. Pod nogami se 
mi rušijo skalni bloki in padajo v krajno zev . Možnosti za varovanje ni. 
Počasi se pomikam višje, trd od strahu, da se lahko kadarkoli podrejo stopi 
pod nogami. Končno namestim en mali zatič in nekaj metrov višje še eno 
dobro varovanje. Zadiham in nadaljujem. Skala se izboljša in plezanje pos-
tane prijetno. Če odmislim premrzle prste na rokah, ki jih več ne čutim. Vrv 
se izteče, naredim sidrišče in Dalenjc pride za mano. Nadaljuje navzgor in 
preči v desno preko gladkih skal do žlebu, kjer naju čakata dober sneg in led. 
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Plezanje steče in relativno hitro napredujeva. Skala je še vedno slaba, a k sreči 
lahko nameščava varovanje v led. Do sredine dneva plezava vedno višje, ko 
se pojavijo prve meglice, ki jih spremlja vedno močnejši veter.  
»Si razmišljal, kako bova prišla dol?« me sprašuje Dalenjc, ko na vrvi nekaj 
metrov pod mano hlasta za zrakom. »Ne,« mu odvrnem, hladno, popolnoma 
osredotočen na plezanje, ki naju še čaka. Na sidrišču se gledava in študirava, 
kaj nama je storiti. Plezanje bo v nadaljevanju samo še težje, z višino bo di-
hanje še težje, razmere v steni so vprašljive. Tudi megla ne pomaga pri ohran-
janju pozitivnega vzdušja. Nizka temperatura še manj. Nekaj časa samo 
tiho ždiva, veva, da je konec, a nihče ne upa tega povedati na glas. Celo leto 
priprav, švicanja, matranja, razmišljanja, zbiranja denarja in opreme je bilo 
zaman. Ponovni poraz. S plezalnega pasu snamem ledni vijak in ga zavijem v 
led. Izdelam sidrišče za spust, pripraviva vrvi in se brez besed spustim v glo-
bino. Vse sile usmeriva v varno vrnitev iz stene. Ure tečejo, vreme se kvari, 
temperatura pada. Vrvi zmrzujejo. Oprema zmrzuje. Utrujenost se povečuje. 
Megla preprečuje, da bi videla več kot slabih pet metrov naprej. Kam sploh 
morava iti? Obkroža naju belina. Vse je enako. 
Po ne vem koliko spustih stojiva na ravnih tleh ledenika in zvijava zm-
rznjene vrvi. Noč prihaja. Še daleč sva od varnega zavetja najinega male-
ga domovanja. Blodiva po ledeniku, med ledeniškimi razpokami in bal-
vani, ki letijo iz južne stene Lungaretseja, vrha levo od najinega cilja. Srečno 
naključje naju pripelje do začetka 
ledeniške morene, po kateri sesto-
pava še dolgo v megleno noč, pre-
den skoraj zgrešiva šotor. Uničena 
se sedeva, odloživa nahrbtnika. 
Dalenjc zakuha juho, jaz se trudim 
z nekimi oreščki in se zavlečem 
v šotor. Sporočiva, da sva OK in 
zaspiva. Zjutraj pospraviva ABC 
in se kot pretepena psa odpraviva v 
dolino. Konec odprave. Konec sanj. 
V naslednjih dneh se sprijazniva 
s porazom. Sneženje, ki je zače-
lo popoldne po prihodu v Marulung, in je vztrajalo dva popoldneva in dve 
noči, je vsekakor pomagalo. V takih razmerah bi nama bilo v steni težko. 
Zelo težko. Verjetno sedaj ne bi pisal teh vrstic. Po počitku sva spakirala in 
odhlačala v dolino. Nazaj v civilizacijo. Nazaj v življenje. Katmandu se v tem 
mesecu ni popolnoma nič spremenil. Še vedno kaos. Še vedno trobljenje avto-
mobilov in motorjev. Pretekli tedni počasi bledijo in 6. novembra odletiva iz 
Nepala in se naslednji dan na Brniku objemava z domačimi. Vesela, da jih spet 
vidiva. Oni srečni, da sva spet na varnem. V teh trenutkih je postal poraz 
tako nepomemben in minoren, da se je razočaranje prelevilo v pomirjenost. 
Jebeš steno, življenje šteje.      

Peter Bajec - Poli
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PD Rašica
Ob 60 letnici delovanja društva

Planinsko društvo Rašica je prostovoljno športno društvo, katerega glavna 
dejavnost je povezovanje planincev, alpinistov in športnih plezalcev ter 

zagotavljanje pogojev za njihovo delovanje. Društvo goji slovensko planinsko 
izročilo in deluje kot del civilne družbe  na področju severo-zahodnega dela 
Ljubljane in njene okolice.  Skozi 6 desetletij delovanja društva so se naše 
dejavnosti vedno širile, zadnjih 10 let pa so glavne dejavnosti  planinarjenje, 
alpinizem, turno smučanje, športno plezanje,  upravljanje planinskega doma 
na Rašici, nepoklicno vodništvo, vzdrževanje planinskih poti in varovanje 
gorske narave. Notranja organizacija društva je naravnana izrazito po 
vrstah dejavnostih, ki so oblikovale 4 samostojne močne odseke: vodniški, 
mladinski, alpinistični in športno plezalni. Pravzaprav so odseki neke vrste 
‘društva’ v društvu, katerega povezovalni člen je 12 članski Upravni odbor 
sestavljen in  predstavnikov  vseh štirih odsekov. Sedež društva je v mali 
pisarni Ljudskega doma v Šentvidu, ki nam jo dolga leta prijazno odstopa 
Četrtna skupnost Šentvid.  Število članov je skozi obdobja nihalo med 400 in 
1000, zadnja leta pa se je število ustalilo na dobrih 500 članov, kar nas uvršča 
med največja planinska društva s področja MDO Ljubljane. 

In kaj si društvo želi za naslednjih 10 let ?

Prav gotovo si želimo stabilno članstvo, uspešno poslovanje našega 
planinskega doma, zagnano vodstvo posameznih odsekov, nekaj sreče in 
seveda varno početje vseh aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo naši člani.

Aleš Pirc, predsednik PD Rašica
Planinski dom Rašiške čete na Rašici

Planinski dom so s prostovoljnim delom zgradili planinci, člani društva v 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Samo v letu 1975 so opravili preko 

5.000 prostovoljnih delovnih ur fizičnega dela, kar je za današnje družbene 
razmere nepredstavljivo število. Z lastništvom tako velikega objekta 
prihajajo obveznosti vlaganja v dom, ki jih zadnja leta društvo zadovoljivo 
izpolnjuje v okviru finančnih zmožnosti, saj so leta pravega prostovoljstva 
žal preteklost. Tako smo leta 2016 zamenjali streho, postopno menjavamo 
okna, v načrtu je izolacija fasade in izgradnja čistilne naprave. Z namenom 
racionalizacije poslovanja društvo zadnjih 10 let svoj planinski dom oddaja v 
najem, kar omogoča delno sofinanciranje delovanja društva. Vsi vzdrževalni 
in investicijski posegi na koči so skrbno vodeni s strani našega gospodarja 
Francija Kepica.

Prav z vrha Rašice ( 641 m)  se dviga 20 metrov visoki razgledni stolp z 
jekleno konstrukcijo, ki ga je leta 1957 postavila Zveza borcev v spomin na 
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ustanovitev Kamniškega bataljona leta 1941. Stolp je takrat Občina Ljubljana 
podelila v upravljanje PD Rašica.

Planinski dom je odprt skozi celo leto vse dni v tednu od 9. ( med vikendi od 
8. ) ure pa vse do mraka. V gostinskem delu doma je 50 sedišč, ko se malo 

otopli pa se obiskovalci lahko sprostijo na terasi pred kočo in na vrtu ob robu 
gozda, kjer je prostora še za 50 oseb. Prenočevanje je možno v dveh sobah 
s skupaj 24 skupnimi ležišči. V koči vam prijazna oskrbnica Petra postreže 
z domačim čajem ali priljubljenim žganjem Valter, vedno ima pripravljen 
odličen jabolčni štrudelj. Rašiška kuhinja je znana  tudi po odličnih, včasih 
še vročih buhtljih. Za konkretno potešitev lakote  skuhajo nekaj na žlico, kot 
so jota, ričet, vampi in telečja obara. Okolica koče je lepo urejena in nudi 
pravo sprostitev, pozimi ob primernih snežnih razmerah mladina uživa ob 
sankanju, v sončnih dneh  pa se obiskovalci povzpnejo na 20 metrov visoki 
razgledni stolp, od koder se odpre lep razgled po večjem delu osrednje 
Slovenije in  najlepše vidimo Kamniško Savinjske Alpe. Zadnja leta je vrh 
Rašice vedno bolj priljubljen izziv za gorske kolesarje, naš cilj pa je v kratkem 
pridobiti certifikat »družinam prijazna postojanka«.
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Vodniški odsek   

V vodniškem odseku PD Rašica imamo zadnjih 20 let usmeritev v obis-
kovanje manj znanih planinskih ciljev. Te najdemo v Sloveniji, še več 

pa v tujini. Alpe poleg v Sloveniji večino odkrivamo v Nemčiji, Avstriji in v 
vzhodnem delu Italije, torej v Vzhodnih Alpah, včasih pa zaidemo tudi v Za-
hodne Alpe, v Italijo, Švico in Francijo. Poleg tega raziskujemo tudi Hrvaške 
planinske poti, enkrat letno pa imamo dober teden trajajoč izlet v evropska 
gorstva izven Alp. Na ta način smo že bili v Apeninih v Italiji, v Visokih 
Tatrah na Slovaškem, v Rodopih v Bolgariji, v gorovju Pindus v Grčiji, na 
dvatisočakih v Albaniji, v planinskih nacionalnih parkih Češke republike, 
na Madeiri, na Kilimanjaru in na sredozemskih otokih Kreta, Sardinija, Elba 
in Korzika, ter po državah bivše Jugoslavije.

Zahtevnost izletov je raznolika, od izletov za skoraj vsakogar do izletov 
gorniške skupine, s katero pogosto odkrivamo brezpotja doma in v tujini. S 
pridom izkoriščamo internetno tehnologijo in izlete po potrebi prestavljamo 
na območje z lepšim vremenom ali na ustreznejše plazovne razmere. Zelo 
redko prekličemo izlet, če nikjer ne najdemo lepega vremena premaknemo 
termin izleta. Na ta način imamo dolgoletno realizacijo izletov več kot 95%. 
Vsak mesec organiziramo najmanj dva izleta, povprečno število udeležencev 
izletov vodniškega odseka je 23,  povprečno število udeležencev izletov 
gorniške skupine pa 9.

Tomaž Šarc,  načelnik vodniškega odseka Rašica 
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Alpinistični odsek  

Najlepših štirideset je za nami bi lahko rekli. Let delovanja alpinističnega 
odseka Rašica, seveda.

“Kriza?!  V alpinizmu ni krize!”.  Tako se glasi znani haiku naše aktivne 
članice. Pa ta drži? In če že je kriza, kakšna? Pri štiridesetih letih morda že 
tista srednjih let?

Od  zadnje  okrogle  obletnice si lahko mirno  priznamo, da se je zgodi-
lo marsikaj turbulentnega tako na alpinističnem področju kot tudi drugje. 
Določene vzporednice krize identitete in posledic finančnih nebuloz zadn-
jega časa je moč zaznati tudi v naši dejavnosti. Menim namreč, da so tudi v 
alpinizmu alternirajoči si vzponi in padci neizogibni. Slednji seveda, če že, 
predvsem tisti v prenesenem pomenu; fizičnih, za božjo voljo, čim manj!
Kot se ob takšnem jubileju spodobi, je odsek izvedel zelo uspešno 14-člansko 
odpravo v Peru.  Po uspešni uvodni kolesarski, športnoplezalni in baños 
aklimatizaciji, smo sprva osvojili klasične 5-tisočake, kot so Ishinca, Pisco, 
Yannapacha in Vallunaraju v Cordilleri Blanci, ter tudi manj znano Huarapasco 
in Aconcancho v pogorju Cordillera Huayhuash. Sledili so jim kvalitetni 
vzponi na 6-tisočake, med njmi Toclaraju, Chinchey, Quitaraju, Artesonraju 
in najvišji vrh 
Cordillere Blance, 
Huascaran Sur 
(6746 m) ter spust 
z njega s smučmi. 
Nedvomno so k 
uspešnosti odprave 
pripomogle številne 
zimske priprave, 
med drugim na 
Weissmies, Castor, 
Gran Paradiso, 
Bare des Ecrins, 
Elbrus, AkSu ter že 
skoraj tradicionalno 
načrtovano zimsko 
bivakiranje v domačih Julijcih. Glede na popularnost trekingov v Everest 
base camp, se sprašujem, kam ciljajo naslednje odprave?

Žal nas je že na začetku zadnje desetletke presenetila smrt našega 
karizmatičnega člana Mihe Valiča in za hip se je zdelo, da se je rašiško 
alpinistično kolo ustavilo, vzponi so bili v zatonu, izobraževanja pedagogov 
vedno redkejša, elan precej pri dnu. Spominjam se celo svojega začudenja 
ob vprašanju neimenovane predstavnice enega bolj nabritih odsekov: 
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“Aha, Rašičan ... Koliko imaš pa otrok?” Nejevoljen sem lahko izdahnil le: 
“Pa menda ja ne misliš, da je bistvo alpinizma zgolj v potujočih mišicah?” 
V mislih sem imel seveda odsotnost vseh drugih, številnih komponent 
alpinizma, poleg zgolj ozkogledne športne. Nenazadnje nas alpinizem uči 
življenja in vodi skozenj po poti naravne evolucije, alpinistično društvo, ki ga 
oblikujemo zelo različni posamezniki, pa je živ organizem, ki se ravno tako 
nenehno spreminja.

Očitno potrebuje tudi čas za celjenje ran. V to me prepričujejo številni 
vzpodbudni kazalniki zadnjih let: alpinistične šole spet pokajo po šivih, 
kandidati za alpiniste se izobražujejo v večjih skupinah,  pridružujemo se 
taborom za perspektivne alpiniste, redno nam zopet uspeva preseči magično 
mejo tisoč alpinističnih vzponov letno.

Veseli me, da se poleg rednega plezanja v številnih domačih stenah Julijcev, 
Karavank in Kamniških alp redno srečujemo v skali na plezalnih taborih 
v Dolomitih, v Ailefroide-ju, v Paklenici, nemalokrat tudi v Maroku, ki vsi 
nedvomno pripomorejo k prvenstvenim vzponom. V 2016-2017 jih je bilo 
kar 5.

Tudi dekleta v okviru “tabora 505” pri tem ne zaostajajo. Precej članov je s 
številnimi treningi doma in v plezališčih Španije, Italije, Grčije, v Meteori ter 
v Turčiji svojo športnoplezalno formo dvignilo na zavidljivo osmo stopnjo.

Novost v zadnjih letih delovanja odseka je Rašiški outdoor festival (ROF), 
tradicionalno v idilični Trenti, kjer vsako leto številni športno orientirani 
privrženci vseh generacij iz mnogih alpinističnih odsekov plezamo, 
kolesarimo, hodimo v hribe ter se družimo ob večernem ognju. Žal pa se po 
10 letih delovanja iz rednega programa počasi umika Mihov memorial.

Pa so te številke res tako pomembne? Osebno menim, da ne. Namesto tega v 
vsem tem času druženja z vami na drugem začetku vrvi veliko bolj cenim to, 
da prostovoljstvo na odseku še ni izumrlo, da je socialna nota v društvu na 
zavidljivi ravni in da je profitno-podjetniška linija za nas čista mimobežnica, 
česar ne bi mogel trditi za marsikatero podobno organizacijo.

Ali tudi vi v vsem tem zaznate cikle na vsakem koraku? Druščino zelo 
različnih posameznikov, pa vendar s tako podobnimi cilji? Sam definitivno 
jih! Ker pa nas celó vesolje uči, da s cikli in velikimi kontrasti ni nič narobe, 
menim, da se rašiškemu homo alpinismusu ni bati za njegovo prihodnost. Je 
torej kriza pri štiridesetih le kulturni konstrukt zahodne družbe?

Pa srečno!      
Aleš Bardorfer, načelnik AO Rašica
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Mladinski odsek

Mladinski odsek PD Rašica, z letnico ustanovitve 1960 drugi najstarejši 
odsek, je imel v svoji zgodovini, kot vsak odsek, vzpone in padce. V 

zadnjih desetih letih se je 
kadrovsko izpel, trenutno 
deluje le peščica mladinskih 
vodnikov, ki s pomočjo 
mentoric na OŠ Vič vodijo 
otroke na manj zahtevne 
izlete po Sloveniji. V 
letošnjem poletju  bo društvo 
poslalo na usposabljanje 
za mladinske vodnike dve 
članici s katerima upamo, da 
bo v naših mladinskih vrstah 
zavel nov pomladni veter 
in prebudil energijo tudi v 
somišljenikih, s pomočjo 

katerih bo spet zaživel tradicionalni mladinski poletni tabor in sodelovanje z 
osnovnimi šolami iz Šentviškega okolja.

Športno plezalni odsek

Najmlajši rašiški odsek deluje dobrih 10 let. Športno plezanje se je kot 
samostojna športna panoga dokončno uveljavilo pred dobrimi 20 leti, 

na našem društvu pa je postalo samostojno leta 2006, ko nam je vodstvo 
Osnovne šole Šentvid odstopilo malo telovadnico, v kateri smo s kolegi 
alpinisti zgradili nizko plezalno steno.  Že prvo leto po izgradnji stene smo 
na njej organizirali celoletno  plezalno šolo za otroke, ki  predstavlja glavno 
dejavnost odseka. Sodelovanje z vodstvom OŠ Šentvid je bilo v vseh teh letih 
zgledno, za kar velja velika zahvala ravnateljici Nadi Paj, njeni donedavni 
pomočnici Andreji Marinčič-Šilc ter aktivu učiteljev športne vzgoje, ki 
kažejo izredno razumevanje do rekreativnega udejstvovanja otrok s športnim 
plezanjem. Glavnina otrok plezalne šole so učenci domicilne OŠ Šentvid, na 
treninge pa prihajajo tudi otroci iz vseh sosednjih šol od Šiške do Vodic. Z 
leti se smo plezalno šolo vpeljali še na OŠ Valentina Vodnika, ki razpolaga z 
nizko plezalno steno v lasti MOL-a. 

Z leti vadbe so rasle ambicije tako trenerjev kot nekaterih otrok po 
zahtevnejših izzivih in primerjavi na tekmah. Leta 2009 smo oblikovali 
tekmovalno skupino, ki je sistematično pristopila k treningu športnega 
plezanja in se prvič preizkusila na državnem prvenstvu Republike Slovenije. 
Začetki s petimi tekmovalci so bili vzpodbudni, nadaljevanje z enajstimi  
tekmovalci pa je prineslo lepe uspehe. PD Rašica je od leta 2011 do 2014 
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kar trikrat osvojilo 3. mesto v ekipni razvrstitvi društev DP v šp. plezanju  
ter kopico uvrstitev posameznikov na zmagovalne stopnice v skupnih in 
posamičnih točkovanjih DP.

Nekateri naši tekmovalci so se uvrstili v državno mladinsko reprezentanco, 
s katero so uspešno nastopali v tujini, največji uspeh pa so dosegli leta 2013 
na mladinskem evropskem prvenstvu v Švici z osvojeno zlato medaljo ter  6. 
in 12. mestom v balvanskem plezanju.  Po nekajletni odsotnosti iz državnega 
prvenstva bo letos naše društvo ponovno sodelovalo s štirimi tekmovalci.

V letih 2009 do 2012 je ŠPO PD Rašica na visoki steni v športni dvorani ŠKG 
v Šentvidu  trikrat uspešno organiziral tekmovanje Zahodne lige, katerega se 
je povprečno udeležilo okrog 200 otrok iz Zahodne slovenske plezalne regije.  

Vsako leto za otroke plezalne 
šole organiziramo interni 
plezalni nastop na viski steni 
OŠ Šentvid, na katerem se 
otroci začetniki predstavijo 
svojim staršem in širši publiki. 
Namen tega nastopa je, da so 
vsi otroci zmagovalci in ni 
poražencev. Ta pristop se je 
pokazal za zelo pozitivnega, 
zato je udeležba vsako leto 
večja. Otroški plezalni tabor s 15 do 30 udeleženci je stalnica našega odseka, 
lani je bil že enajsti po vrsti. Prva leta smo taborili v Laškem Rovtu, ker pa 
ima v Bohinju dež mlade, smo se zadnjih pet let preselili na Obalo, kjer nam 
morje lajša utrujenost od napornega dopoldanskega plezanja v Črnem Kalu 
ali Ospu. Plezalni tabor in plezanje v naravni skali  je odlična izkušnja za 
otroke, ki sicer celo leto plezajo le na umetnih stenah in imajo s tem nekoliko 
drugačen pogled na plezarijo.

PD Rašica vzorno skrbi za usposabljanje svojih kadrov, saj financira prav 
vsa strokovna  usposabljanja za svoje člane, ki se s svojim delom v okviru 
dejavnosti društva oddolžijo za podporo. Tudi ŠPO skrbi, da so njegovi 
trenerji, inštruktorji in vaditelji na tekočem z znanjem in da redno obnavljajo 
strokovne licence pri Planinski zvezi Slovenije.

Zadnjih pet let si ŠPO PD Rašica prizadeva za pridobitev večjega prostora 
za izgradnjo umetne plezalne stene, s katero bi prerasli okvir odseka in bi 
omogočila napredek in kvaliteten trening športnim plezalcem. Upamo in 
želimo si, da nam bo s pomočjo Oddelka za šport Mestne občine Ljubljana v 
bližnji prihodnosti uspelo doseči ta cilj.

Aleš Pirc, prvi načelnik ŠPO Rašica
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Prijateljske vezi med planinskima društvoma »Delo« iz Ljubljane in 
»Grafičar« iz Zagreba, ki so se tkale ob skupnih izletih po gorah v Julijcih 

in na Kumu, so pred 40 leti prerasle v pobratenje. Na podlagi sklepov obeh 
občnih zborov društev sta 16. septembra 1978 v Domu na Govejku svečani 
listini podpisala in si ju izmenjala oba predsednika, Slavo Milosavljević iz 
PD »Delo« in Vlado Osrečak iz PD »Grafičar«. 
Vsakokrat smo obletnico slavnostno praznovali skupaj in tako še bolj 
poglabljali vezi med nami, kar nam je dalo nove priložnosti za še tesnejše in 
načrtno sodelovanje. Planince vodijo v pobratenje že samo okolje, sproščenost  
in doživetja ter vezi, ki se spletajo med ljudmi ne glede na različne poglede, 
kajti planince veže človeška vez.
V vseh teh letih sodelovanja je naše društvo prejelo številna priznanja: 
leta 1975 spomenico ob 25. obletnici PD 
»Grafičar«, leta 1988 srebrni znak z vencem 
Planinske zveze Zagreb in še druga priznanja 
ob obletnicah društva. Ob 25. obletnici 
pobratenja leta 2003 je naše društvo 
prejelo plaketo Hrvaške planinske zveze 
(HPS). To je prvo priznanje, ki ga je dobilo 
slovensko planinsko društvo! Priznanja 
je takrat dobilo tudi nekaj naših članov. Z 
zlatim znakom Hrvaške planinske zveze so 
bili nagrajeni trije naši bivši predsedniki s 
spomenico na proslavi leta 1978. 
Ob 10. obletnici pobratenja smo razvili 
svoj prapor, naši člani pa so prejeli srebrni znak z vencem Planinske zveze 
Zagreb in istega leta srebrni znak Hrvaške planinske zveze. Ob 25. obletnici 
so člani PD »Delo« prejeli spominsko spomenico. Za 30-letno druženje in 
aktivno delo na področju planinstva je Planinska zveza Slovenije podelila 
PD »Grafičar« jubilejno listino, ki jo je izročila Marinka Koželj Stepic, 
predsednica Meddruštvenega odbora planinskih društev Ljubljana.
Izdajali smo tudi bilten PD »Delo«, ki je v začetku izhajal dvakrat na leto, 
kasneje pa enkrat. Prvi je izšel že leta 1970. Urejal ga je Jože Gasparič, ki je bil 
tudi eden od pobudnikov in ustanoviteljev društva. V njem so zapisani vtisi z 
izletov, število udeležencev in veliko slikovnega materiala. Od vsega začetka 
je Jože Gasparič zelo natančno in s posluhom za lepo besedo zapisoval vse 
dogodke s področja planinstva. V spomin na njegovo zaslužno in prizadevno 
delo imamo vsako prvo soboto v septembru spominski pohod na Krim.
Planinci smo povezani in meje za nas niso ovira. Tako sta se slovenska in 
hrvaška planinska zveza dogovorili za skupno razstavo v našem planinskem 
muzeju v Mojstrani z naslovom »Skupaj v gore«. Delček v mozaiku te 

PD Delo
40 let pobratenja s PD Grafičar 
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razstave sta prispevali tudi naši društvi, ki sta prikazali naša skupna druženja. 
Vključeni smo tudi v Meddruštveni odbor planinskih društev Ljubljana.
Vsako leto smo se spomladi srečevali na 
Rašici, sedaj na Kisovcu. Jeseni zelo radi 
prihajamo na srečanje na Medvednico 
v njihovo kočo. Tradicija sta dve letni 
srečanji in dva skupna izleta, ki jih 
društvi pripravita, da razkažeta lepote 
svoje dežele. Na izletih se pogovarjamo 
o preteklih dogodkih in načrtih za 
naprej. Njihova amaterska gledališka 
sekcija pa vsakič  blesti na odru in nas 
pošteno nasmeji.
V vseh teh letih smo veliko prehodili, 
videli, doživeli in zapisali. Ta način 
sodelovanja nam je omogočil, da smo spoznali veliko lepih in zanimivih 
krajev, poti in gora. Želimo si, da bi uspešno sodelovali tudi v prihodnje, bili 
povezani in uživali na skupnih poteh.
Srečni smo, da bomo 40-letno sodelovanje obeležili s prijatelji na skupnem 
druženju. Skupaj vztrajamo in še verjamemo v moč povezovanja in 
prijateljstva. Želimo si, da bi v članstvo privabili tudi več mladine.
Vabimo vas v naše društvo in na izlete z nami.                                                     

Stanka Kekec
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PD Mercator
Praznovanje desetletnice  

V letu 2017 smo slavnostno obeleži-
li deseto leto delovanja našega 

društva. Zaradi vremenskih nepri-
lik smo to izvedli v mesecu oktobru, 
jesenski dan, 14. oktober je bil kot 
naročen za ta dogodek.
»Štajerski del« članov in članic je 
prevzel levji delež  organizacijskih 
nalog pri organizaciji dogodka, ki se 
je odvijal v Kokarjah. V prizadevan-
jih za racionalno delovanje smo v ce-
loti srečanje in obletnico pripravili v 
lastni režiji, s prostovoljnim delom, tako pri pripravi hrane, pijače, ureditve 
prostora, programa….pohvalno!
Kot se za planince spodobi smo najprej opravili kratek pohod (cca 3 ure), iz 
Kokarij do planinskega doma na Farbanci in nazaj.
 Ob prihodu na cilj so nam dobrodošlico zaigrali Vingosi, prijetna glasbena 

skupina, v kateri igra harmoniko 
tudi naš član Viktor. V uradnem 
delu, ki ga je povezovala Danica 
je predsednica Karmen Čeh po-
dala desetletno kroniko društva 
in po izvedbi krajših kulturnih 
vložkov so bila podeljena priznan-
ja PZS sledečim članom: Anamari 
Čeh, Darko Črnetič, Mimi Črnetič, 
Jože Čeh, Ljubo Pišek in Nevenka 
Rajhman. Priznanja sta podelili 
Karmen in predsednica MDO Lju-
bljana – Marinka Koželj Stepic, ki 
nas je tudi pozdravila, nam čestita-
la k jubileju in nam zaželela vse do-
bro tudi v bodoče. Ja, skoraj malo 
naša, velikokrat nas obišče.
V nekoliko manj uradnem delu 
smo nadaljevali z prijetnim pre-
senečanjem za oba, bivšega pred-
sednika Martina Slemenška in se-
danjo predsednico Karmen Čeh, 
dobila sta vsak po en »zlat gojzar«, 
kot zahvalo za njuno delo. 
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Da so med nami skriti igralski in plesni talenti smo se prepričali ob nastopu 
skupine za trebušni ples in hudomušnem skeču, vse v izvedbi naših članskih 
talentov!
Po obilni in dobri hrani ( štajersko- 
notranjska in ljubljanska kuharska 
naveza ) je sledila slavnostna tor-
ta, ki so jo razrezali Karmen Čeh, 
Martin Slemenšek in Peter Zavrl, 
sicer častni član našega PD.
Vsega prijetnega je enkrat konec 
in po res prijetnem, prijateljskem 
planinskem dnevu smo se podali 
novim izzivom naproti, v mislih že 
na naslednjem pohodu.
Ob tej priložnosti smo pripravili 
tudi Bilten, ki pa smo ga člani prejeli na občnem zboru v mesecu februarju 
2018, v Šoštanju.

Nevenka Rajhman
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PD Iskra Ljubljana 
Zimski planinski tabor društva

Letošnji, že peti po vrsti, zimski planinski tabor našega društva smo prežive-
li v Čandrovem domu pri Ruški koči in njeni okolici. V petek smo imeli 

prijeten tri urni pohod po delno steptanem sipkem snegu do Mariborske koče 
in nazaj. V soboto je bil planiran daljši pohod, a smo do koče Šumik poslali le 
dva izvidnika, ostali  smo se v gosti megli  povzpeli na Žigartov vrh.  Zvečer 
smo si v lepo okrašeni sobi pripravili nepozabno pustovanje s kulturnim pro-
gramom,  za kar je poskrbel ljudski 
godec, humorist, pesnik, umetnik in 
slikar Dani Rajh.  
V nedeljo smo se zbudili v hladno 
sončno jutro. Odpravili smo se do 
Bolfenka in do zgornje postaje Mari-
borske vzpenjače, vrnili smo se z brez-
plačnim smučarskim avtobusom. 
Imeli smo idealno vremensko situaci-
jo. Vsak dan drugačno, z meglo, son-
cem in visokim  snegom, tako smo 
lahko občutili spremenjene razmere v 
normalnem terenu, ki ni strm in nevaren za padec, le postopni dvigi in spusti 
čez vzhodni del Pohorja. Bogatejši smo za novo izkušnjo, da je vsak korak 
premišljen, sproščen v planinski drži, da je odvisen od sprememb vseh kom-
ponent ture, vse v cilju varne hoje. 
Ponovno smo se seznanili s potrebno vsebino zimskega planinskega nahrbt-
nika, zakoračili s krpljami po pohorskih poteh, se srečali z legendama 
slovenskega alpinizma in prvima »Guinesovima zakoncema« Mari-
jo in Andrejem Štremfeljem, spoznali delovanje AED in praktično izvajali  
postopke oživljanja, simulirali ustavljanje krvavitev iz nosu in odprtih ran.
Tudi tokrat smo doživeli še nekaj več….okrepili smo prijateljstva, začutili to-
varištvo in kljub temu, da smo sami individualisti, delovali kot skupina. 
Za še en uspešen zimski tabor društva se zahvaljujemo glavni organizatorki 
naravovarstvenici PZS, Nadji Uršič.

Povzetek pripravil Marjan Klančar
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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 planinskin 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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PD Polž - 20 let
S polži v hribe

Planinsko društvo Polž Višnja Gora praznuje letos že dvajset let svojega 
delovanja, na kar smo zelo ponosni. Jubilej smo proslavili konec januarja 

2018 s slavnostnim občnim zborom, na katerem smo razvili tudi društveni 
prapor. Ob tej priliki smo izdali tudi 
jubilejni bilten z naslovom S Polži v hribe, 
v katerem predstavljamo začetke in razvoj 
društva vse do danes. Jubilejne obletnice, 
so namreč čas, ko društva naredijo pregled 
opravljenega dela in si postavijo cilje za 
novo obdobje. To poskušamo narediti tudi 
Polži ob praznovanju naše obletnice. Dvajset 
let za planinsko društvo res ni dolga doba, 
naše društvo sodi med mlajša, a s svojim 
delom prekašamo marsikatera starejša in 
bolj znana planinska društva. Poleg tega je naše društvo s preko 300 člani 
eno večjih planinskih društev v MDO PD Ljubljana. Našega praznovanja so 
se udeležili predsednik PZS Bojan Rotovnik, predsednica MDO Ljubljana 
Marinka Koželj Stepic, župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad (generalni 
pokrovitelj občnega zbora), predstavniki planinskih društev Drago Bregar, 
Medvode in Krka, predstavniki gasilcev, lovcev, upokojencev, kulturnega 
društva iz Višnje Gore, osnovnih šol Višnja Gora, Stična in Ivančna Gorica, 
turističnih društev Višnja Gora, Polževo in Krka in krajevne skupnosti 
Višnja Gora, ki so prispevali za prapor. Zahvala za donacijo tudi planinskima 
društvoma Pošte in Telekoma Ljubljana in RTV Ljubljana.
Ker smo naše delo v prvem desetletju že orisali v zadnjem višnjanskem 
zborniku iz leta 2008, bi želeli tokrat predstaviti naše delo, ki smo ga 
opravili v zadnjem desetletju. Tudi to je bilo podobno, kot prejšnje, zelo 
bogato in intenzivno, kar je povezano predvsem z načrtnim izobraževanjem 
naših članov  po letu 2006. V obdobju 2006 - 2011 smo se tako okrepili 
z sedmimi planinskimi vodniki, štirimi markacisti in dvema varuhoma 
gorske narave. Dobra strokovna podkovanost in delavnost naših članov je 
bila tudi podlaga, da smo leta 2007 do konca uredili in pri Planinski zvezi 
Sloveniji registrirali novo planinsko pot, Pot dveh slapov. Po njej društvo 
vsako leto v septembru organizira tudi pohod. V letu 2017 smo po njej 
organizirali že 12. tradicionalni pohod. Posebno smo ponosni tudi na to, da 
nam je Planinska zveza Slovenije zaupala upravljanje Jurčičeve poti. Po 13. 
tradicionalnem pohodu smo jo prevzeli od Planinskega društva Viharnik iz 
Ljubljane. Od takrat dalje organiziramo skupaj z občino in drugimi društvi 
pohode po Jurčičevi poti, skrbimo za njeno urejenost, za obnovo markacij 
in smerokazov.  
V društvu izvedemo letno preko 40 planinskih izletov, za kar so zaslužni 
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planinski vodniki in dobra organizacija s strani upravnega odbora 
pod vodstvom dolgoletnega predsednika Aleša Erjavca in njegovega 
podpredsednika Tadeja Hočevarja. 
Vrhunec naših planinskih pohodov pa predstavljata osvojitev Mont Blanca 
in Grossglocknerja. Prvega smo člani društva osvojili leta 2012. Z njim smo 
obeležili 15. obletnico delovanja društva. Grossglockner pa smo člani društva 
osvojili v letu 2017. Z njim smo obeležili 20. obletnico našega delovanja. 
Obe planinski odpravi, ki sta se podali na omenjena vrhova, sta bili uspešni. 
Posebej bi želeli izpostaviti naše delo z najmlajšimi, saj vemo, da na mladih 
svet stoji. Z najmlajšimi, to je otroci iz vrtcev in osnovnih šol v občini 
Ivančna Gorica in v sosednji občini Trebnje, smo začeli leta 2014. Planinski 
izleti za najmlajše, ki jih organiziramo, so se med njihovimi starši in starimi 
starši, ki malčke spremljajo na pohodih, izredno dobro prijeli.  
Od leta 2010 redno organiziramo tudi družinske planinske tabore. Doslej so 
potekali v Bavščici in v Logarski dolini. Tabori so več dnevni in so namenjeni 
poglabljanju vezi med člani in izpopolnjevanju planinskega znanja.   
In kakšni so naši načrti za naprej? Želimo si, da bi v društvu delali še naprej 
tako dobro, kot doslej. Vzdrževati želimo visoko strokovno delo, ki smo 
ga dosegli s planinskimi vodniki, markacisti in varuhoma gorske narave. 
Nadaljevati in še bolj razširiti želimo delo z najmlajšimi v občini. Opažamo, 
da je interesa vedno več, kar nas zelo veseli. Naša posebna želja pa je tudi, 
da v društvu ustanovimo alpinistični odsek. 
Ob koncu bi se ob tej priliki želeli zahvaliti vsem sponzorjem in donatorjem, 
ki ste nam doslej stali ob strani. Brez vaše finančne pomoči, našega razvoja 
ne bi bilo. Hvala vsem in vsakemu posebej.      

Dušan Štepec
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Zemljevid Višnjo gore in 
okolice



Program 48. Tabora ljubljanskih planincev bo:
- ob 8,30 uri zbor pri bazenu v Višnji Gori 

in odhod na 3 urni pohod na Leskovško planoto 
z ogledom slapu Kosca

- ob 9,30 uri zbor pri bazenu v Višnji Gori 
in odhod na 2 urni pohod na Kamno brdo 
z ogledom slapu Kosca

- ob 12 uri pri bazenu v Višnji Gori kulturni program

Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in glasbo.
Prireditev bo v vsakem vremenu.

Vlak iz Ljubljane odpelje v Višnjo Goro ob 7,35 uri.

Vidimo se v Višnji Gori!

MDO 
PD Ljubljane

in
PD Polž 

Višnja Gora

vabita

na 48. Tabor ljubljanskih planincev,
ki bo v soboto,  26. maja 2018 

pri bazenu v Višnji Gori


