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Vsebina Pozdravljeni planinski prijatelji

Letošnje leto je leto raznoterih jubilejev. Nekateri praznujejo 10 let  delovanja, drugi 
kar 125 let.
Ne vem, kje naj začnem? Začela bom pri najnižji številki. Morda bo kdo rekel, 
saj 10 let ne pomeni veliko. Pa vendar. Letos praznuje 10 let uspešnega delovanja 
Slovenski planinski muzej v Mojstrani. Mnogi se še prav dobro spominjamo, koliko 
truda je bilo potrebnega, da se je ideja o planinskem muzeju udejanjila. Sedaj smo 
vsi planinci ponosni na njegovo delovanje, na ohranjanje zgodovine planinstva in 
približevanje slovenskih gora mnogim, ki teh še ne poznajo.
Druga obletnica je bolj pomembna za sam MDO PD Ljubljane. Slavimo kar 50 
let neprekinjenega organiziranja Taborov ljubljanskih planincev. Prvi Tabor je bil 
22. maja 1971 na Jančah, le pet let po ustanovitvi MDO PD Ljubljane. Množica 
planincev, ki se je pripeljala v Jevnico z vlakom, se je vzpela na Janče. Organiza-
torji so pripravili zanimiv kulturni program. Prisotne so pozdravili tudi takratni 
vidni politični delavci in s tem pokazali naklonjenost  planinstvu na ljubljanskem 
območju. Tabori ljubljanskih planincev naj bi utrjevali planinsko zavest. Besedo 
“tabor” so povzeli iz zgodovine slovenskega naroda. Izraz pomeni neke vrste 
množično zborovanje na prostem. Tabori so se nato vrstili vse do današnjih dni. 
Letos bomo organizirali že 50. Tabor ljubljanskih planincev 30. maja 2020 pri 
Lavričevi koči na Gradišču nad Stično.
Tretja obletnica je zanimiva tako za Jezersko kot vso slovensko planinsko srenjo. 
Letos praznuje Češka koča častitljivih 120 let. Takrat so kočo postavili češki 
planinci. Jezerjani tudi danes, po več kot stoletju, sodelujejo s češkimi planinci. In 
še to: Zunanjost Češke koče je taka kot je bila ob postavitvi. Čudovito se vklaplja v 
okolje pod severno steno Grintovca in Dolgega hrbta.
In še četrta in peta, najvišji letošnji okrogli obletnici.
125 let mineva, odkar stoji Aljažev stolp na vrhu Triglava. Kaj bi Slovenci brez 
Jakoba Aljaža? Kar težko se zamislimo v čas, ko je težko bilo biti Slovenec, še težje se 
boriti za svoj prostor na svojih domačih tleh. Jakob Aljaž, dovški župnik, je bil pravi 
vizionar, ko je odkupil kos nekoristnega sveta na vrhu Triglava in tam dal postaviti 
stolp. Takrat smo Slovenci pokazali vsej takratni Evropi, kdo smo in kam sodimo.
Tudi Planinski vestnik izhaja že 125 let. Prva številka je izšla natanko 8. februarja 
1895. Mnoge revije so pričele izhajati in so potem tudi zahajale. Rado se namreč 
zgodi, da po nekaj letih delovna vnema poide. Planinci smo imeli vsa ta dolga leta 
dovolj vztrajnih in zavednih Slovencev, ki so skrbeli za redno izhajanje. Zavedali 
so se pomembnosti slovenske besede. Planinski vestnik je imel v začetku tudi 
vlogo buditelja narodne zavesti. Kasneje je obveščal o delu v planinskih društvih, 
o dosežkih alpinistov, o urejanju planinskih poti, o varovanju gorske narave, o delu 
z mladimi in najmlajšimi in še o vsem tistem, kar je potrebno, da se člani čutijo 
povezane v planinsko skupnost. V zadnjem obdobju je nekoliko spremenil  vsebine. 
Ima značaj lepe revije s planinsko vsebino. O jubileju Planinskega vestnika je bilo 
letos že veliko napisanega in še bo.

? 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 - PD LPP, 
Brane Markovič - PD Železničar 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:  Bojan Oblak - PD Ljubljana-Matica, Cirila Skvarča - PD Iskra Ljubljana, 
Alenka Zega - PD Obrtnik
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:
Vodja: Silva Huč - PD Polž Višnja Gora, 
Člani: Silvana Cilenšek Palik - PD Krim, Tončka Pogačnik - PD Pošte in Telekoma

Vsi odbori še niso kadrovsko popolnjeni.

Kdo je kdo v MDO PD Ljubljane
Kdo je kdo v MDO PD Ljubljane

Letos mineva že 50 let od organizacije prvega Tabora ljubljanskih planincev. 
Bilo jih je že 49. Prav je, da ob tej jubilejni akciji v okviru MDO PD Ljubljane 
posvetimo nekaj besed.

Besedo  “tabor” so ljubljanski 
planinci povzeli iz zgodovine 
slovenskega naroda. Izraz pomeni 
neke vrste množično zborovanje 
na prostem. V 19. stoletju je 
bila naloga tabora, da  utrjuje 
med Slovenci narodovo zavest. 
Tabori ljubljanskih planincev naj 
bi po podobnem vzoru utrjevali 
planinsko zavest.

MDO PD Ljubljana, ki je bil 
ustanovljen 16. januarja 1966, 
je 22. maja 1971 organiziral I. 
Tabor ljubljanskih planincev na 
Jančah.  Na ta Tabor so vabili 
veliki plakati, ki so bili natisnjeni 
kar v 1000 izvodih. Pokrovitelj I. 
Tabora je bila Skupščina občine 
Moste-Polje, soorganizator pa 
PD Emona. Na Jančah se je 
zbralo več kot 1300 planincev, 
ne le iz društev MDO PD 
Ljubljana, temveč tudi iz drugih 
društev Slovenije. Pripravili so 
lep kulturni program in bogat 
srečelov. Finančno je to akcijo 
podprlo več podjetij, večina iz 
vzhodnega dela Ljubljane.

II. Tabor ljubljanskih planincev 
je bil 28. maja 1972 pri zavetišču 
in razglednem stolpu na Planini 
nad Vrhniko. Pokrovitelj je 
bila Skupščina občine Vrhnika, 
soorganizator pa PD Vrhnika. V 
kulturnem programu so nastopili 
godba na pihala, pevski zbor 
Vrhnike in recitatorji. Podjetja, 
ki so finančno podprla to veliko 
akcijo, so bila Tectyl, Viator, 
Liko, Mercator, Petrol, Vrvarna, 
Industrija usnja Vrhnika in druga. 
Tabora se je udeležilo več kot 
1000 planincev.

Na prvi tabor so vabili veliki plakati

50 let Taborov ljubljanskih planincev

50 let Taborov ljubljanskih planincev

Bogat program jubilejnega XX Tabora 
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III. Tabor ljubljanskih 
planincev je bil 20. maja 
1973 pri Slavkovem 
domu na Golem brdu pri 
Medvodah. Organiziran je 
bil v počastitev 80-letnice 
PZS in 25-letnice PD 
Medvode. V bogatem 
kulturnem programu so 
sodelovali godba na pihala, 
mladinski pevski zbor, 
oktet Jelovica in folklorna 
skupina Tine Rožanc. 
Po programu je bila 
planinska zabava, igrali 
so Viški fantje. Tokrat je 

bil pokrovitelj in slavnostni govornik Franc Šetinc, sekretar sekretariata Zveze 
komunistov Slovenije. Tudi tokrat je izvedbo Tabora finančno podprlo več podjetij 
ljubljanske regije.

Tabori so si nato sledili s podobno organizacijo in programom: leta 1974 
pri Mengeški koči, leta 1975 na Govejku, leta 1976 na Gorjuši, leta 1977 na 
Trebeljevem, leta 1978 na Rašici. Z leti je udeležba nekoliko padla in tudi podjetij, 
ki so finančno podpirala to veliko planinsko prireditev, je bilo iz leta v leto manj.

X. Tabor je bil organiziran na dan mladosti, 25. maja 1980 v Kamniški Bistrici. 
Za to priliko so izdali posebno spominsko značko in mini planinsko pesmarico. 
Vabljeni so bili mnogi takrat visoki politiki, od članov predsedstva Socialistične 
republike Slovenije do članov predsedstva Zveze komunistov Slovenije, 
funkcionarjev mestnih občin Ljubljane in okoliških krajev, predsednik PZS, 
predsedniki vseh MDO v Sloveniji, novinarske hiše itd. Tabor je bil v počastitev 
35. letnice osvoboditve in meseca mladosti. Pokrovitelj je bil Medobčinski svet 
Socialistične zveze delovnega ljudstva ljubljanske regije, soorganizator pa PD 
Ljubljana-Matica. Pripravili so lep kulturni program, sledila je planinska zabava v 
pozno popoldne. Da ne naštevamo vseh Taborov, naj omenim še dva dokaj odmevna 
in sicer XIII. Tabor na Kureščku v soorganizaciji PD PTT Ljubljana in XV. Tabor v 
Polhovem Gradcu v soorganizaciji PD Blagajana.

Zelo slovesno je bilo 20. maja 1990 na XX. Taboru na Korantu - Dol pri 
Ljubljani. Soorganizator je bilo PD RTV, ki je slavilo 20 let delovanja. Pripravili 
so izredno bogat kulturni program z Poldetom Bibičem, Mitom Trefaltom in Sašo 
Hribarjem. Ob tej priliki so izdali tudi bilten z bogato vsebino. Tudi XXV. Tabor 
je bil nekaj posebnega, saj so udeleženci  do prizorišča na Jurčičevini na Muljavi 
prišli po poti iz Višnje gore. Po programu je sledilo veselo planinsko druženje. V 
naslednjih letih je udeležba na Taborih padala in tudi društva - soorganizatorje je 
bilo vse težje nagovoriti k razmeroma zahtevnemu delu. Zgodilo se je, da še en 
mesec pred datumom Tabora ni bil znan soorganizator.

Jubilejni, XXX. Tabor so ponovno organizirali planinci iz PD RTV, a udeležba 
je bila v Kamniški Bistrici bistveno manjša kot deset let prej. Po XXXII. Taboru pri 
Jelenovem studencu na Kočevskem so na MDO PD Ljubljane že pričeli razmišljati 
o ukinitvi te akcije, saj so bili stroški organizacije veliki, udeležencev pa vsako 
leto manj, včasih že manj kot 40. Kljub negativnemu razmišljanju je PD Obrtnik 

prevzel organizacijo XXXIII. Tabora na Govejku. Tokrat je bila udeležba večja kot 
leto prej, saj so neumorni planinci PD Obrtnik vložili ogromno truda v propagando. 
Tako so člani predsedstva MDO PD Ljubljane in društva dobili nov zagon in na 
Polževem leto kasneje je bilo že okoli 150 udeležencev. Na Kamnen griču nad 
Loškim Potokom je bil XXXVI. Tabor. Ugodna vremenska napoved in dokaj 
nepoznan kraj sta privabila kar 310 planincev iz 17 društev. Toliko udeležencev  
niso zabeležili že skoraj četrt stoletja. Člani PD Loški Potok so pripravili zanimiv 
kulturni program, med nastopajočimi je izstopal pevski zbor, sestavljen iz 34 članov 
tega planinskega društva. Slavnostni govornik je bil Franci Ekar, predsednik PZS

Jubilejni, XL. Tabor, je bil v soorganizaciji PD Saturnus, ki je praznoval 40 let 
uspešnega delovanja. Na Žagarskem vrhu so pripravili zelo zanimiv program in 
tudi prelet lahkega motornega letala. Udeležencev je bilo preko 100 in organizatorji 
smo bili z udeležbo zadovoljni. Zavedali smo se, da bo udeležbo težko povečati, 
saj je v Sloveniji vedno 
večja ponudba raznih 
rekreativnih dejavnosti, 
ne le planinskih. V zadnjih 
desetih letih smo običajno 
vedeli, kdo bo organizator 
že v začetku leta. Tabori 
so bili organizirani na 
nekaj novih krajih z 
novimi soorganizatorji, 
nekaj taborov pa je bilo na 
bolj znanih krajih. To so 
Jelenov studenec, Lavričeva 
koča na Gradišču, Govejk 
in Višnja gora. Prvič smo 
se družili na Kamen vrhu 
nad Dobrepoljsko dolino, 
kamor nas je povabilo PD Dobrepolje. Na Rakitni je bil Tabor v soorganizaciji PD 
Polje. Lani je bil že XLIX. Tabor pri Kosijevem domu na Vogarju v soorganizaciji 
PD Železničar. To društvo je slavilo 70 let uspešnega delovanja in ob tej priliki 
pripravilo res veliko slovesnost. Na Tabor so povabili tudi veliko zaposlenih pri 
Slovenskih železnicah. Tako je bilo na Vogarju kar 410 udeležencev. Vsi so bili 
postreženi s hrano in pijačo, mladi alpinisti društva so neumorno pekli palačinke. 
Spominsko majico je dobil vsak udeleženec že na vlaku v Bohinjsko Bistrico. Žal 
je planinsko druženje popoldne zmotila ploha, a vseeno so se planinci zadovoljnih 
obrazov vračali v Staro Fužino.

Letošnji L. Tabor, že petdeseti - jubilejni, bo zopet pri Lavričevi koči na 
Gradišču. Žal smo tokrat predolgo iskali soorganizatorja. Ta je bil znan šele v 
začetku marca. Ker je PD Šentvid pri Stični že bil soorganizator, je ob tem bilo 
jasno, da pri izvedbi ne bo težav.
         

Na Rašici je bilo prav prijetno

Veselo rajanje na XLVI. Taboru na Rakitni

? Marinka Koželj Stepic
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Da bi iztrgala pozabi začetke in nadaljevanja organiziranih Taborov ljubljanskih 
planincev, sem zagrizla v arhiv MDO PD Ljubljana in ugotovila, da sem se lotila 
zelo zahtevnega dela. Končno sem uspela zbrati osnovne podatke - datum, kraj 
in društvo - za skoraj vse Tabore, ki so bili izvedeni v preteklih 50-tih letih. Pa 
poglejmo, kje so bili in kdo je bil soorganizator ter še kakšno posebnost.

Pregled Taborov ljubljanskih planincev

Zap.štev. Datum Kraj tabora Organizator tabora
I. 22. 5. 1971 Janče PD Emona in Sob Moste-

Polje
II. 28. 5. 1972 Planina nad Vrhniko PD Vrhnika in Sob Vrhnika
III. 20. 5. 1973 Slavkov dom PD Medvode ob 80-letnici 

PZS in 25-letnici društva
IV. 14. 5. 1974 Mengeška koča PD J. Trdina Mengeš in 

PD Železničar
V. 18. 5. 1975 Govejk PD Obrtnik ob 30-letnici 

osvoboditve
VI. 16. 5. 1976 Gorjuša PD Domžale
VII. 15. 5. 1977 Trebeljevo PD Vevče
VIII. 5. 6. 1978 Rašica PD Rašica ob 20-letnici 

društva
IX. 1979 Kališe PD Logatec
X. 25. 5. 1980 Kamniška Bistrica PD Ljubljana-Matica
XI.  1981 Šmarna gora PD Šmarna gora
XII. 20. 6. 1982 Jelenov studenec PD Kočevje
XIII. 22. 5. 1983 Kurešček PD PTT
XIV. 27. 5. 1984 Polževo PD Litostroj
XV. 19. 5. 1985 Polhov Gradec PD Blagajana
XVI. 15. 6. 1986 Domžalski dom PD Domžale
XVII. 14. 6. 1987 Ključ PD IMP
XVIII. 5. 6. 1988 Rašica PD Rašica
XIX. 16. 7. 1989 Kamniško sedlo PD Kamnik, dan Kamniških 

planin
XX. 20. 5. 1990 Korant - Dol pri 

Ljubljani
PD RTV ob 20-letnici 
društva

XXI. 26.5. 1991 Mengeška koča PD J. Trdina Mengeš
XXII. 1992
XXIII. 23. 5. 1993 Kamniški grad

XXIV. 1994
XXV. 10. 6. 1995 Muljava PD Viharnik
XXVI. 21. 9. 1996 Taborska jama PD Grosuplje
XXVII. 15. 6. 1997 Lavričeva koča PD Šentvid pri Stični
XXVIII. 24. 5. 1998 Rašica PD Rašica ob 40-letnici 

društva
XXIX. 20. 6. 1999 Govejk PD Obrtnik
XXX. 24. 6. 2000 Kamniška Bistrica PD RTV ob 30-letnici 

društva
XXXI. 20. 5. 2001 Šmarna gora PD Šmarna gora ob 

30-letnici društva
XXXII. 25. 6. 2002 Jelenov studenec PD Kočevje
XXXIII. 31. 5. 2003 Govejk PD Obrtnik
XXXIV. 29. 5. 2004 Polževo PD Grosuplje ob 20-letnici 

društva
XXXV. 28. 5. 2005 Sv. Ana nad Ribnico PD Ribnica
XXXVI. 27. 5. 2006 Kamni grič PD Loški Potok
XXXVII. 26. 5. 2007 Višnja gora PD Polž Višnja Gora ob 

10-letnici društva
XXXVIII. 31. 5. 2008 Slavkov dom PD Medvode ob 60-letnici 

društva
XXXIX. 27. 5. 2009 Kamniška Bistrica PD Integral ob 35-letnici 

društva
XL. 29. 5. 2010 Žagarski vrh PD Saturnus ob 40-letnici 

društva
XLI. 28. 5. 2011 Jelenov studenec PD Kočevje
XLII. 26. 5. 2012 Lavričeva koča PD Šentvid pri Stični
XLIII. 25. 5. 2013 Govejk PD Obrtnik ob 80-letnici 

doma
XLIV. 31. 5. 2014 Kamni vrh PD Dobrepolje
XLV. 30. 5. 2015 Govejk PD Obrtnik
XLVI. 28. 5. 2016 Rakitna PD Polje
XLVII. 27. 5. 2017 Lavričeva koča PD Šentvid pri Stični ob 

25-letnici društva
XLVIII. 26. 5. 2018 Višnja gora PD Polž ob 20-letnici 

društva

Pregled Taborov ljubljanskih planincev
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Priznanja PZS v letu 2019
Zlati častni znak PZS:
1. Aleš Erjavec PD Polž Višnja Gora
2. Slavica Kranjec PD Pošte in Telekoma 
3. Anton Peklaj PD Medvode

Srebrni častni znak PZS:
1. Dušan Brekič PD Medvode
2. Nevenka Kosec PD Krim
3. Dominik Košir PD Medvode
4. Jože Kršinar PD Medvode
5. Ana Podržaj PD Krim
6. Jure Podržaj PD Krim
7. Janko Purkat PD Krim
8. Barbara Strnad Podlesnik PD Krim
9. Simonca Zorko PD Krim

Bronasti častni znak PZS:
1. Anica Bogožalec PD Železničar Ljubljana
2. Jernej Čebular PD Polž Višnja Gora
3. Špela Erjavec PD Polž Višnja Gora
4. Vojko Erzetič PD Grosuplje
5. Tanja Falkner PD Polž Višnja Gora
6. Cene Habič PD Grosuplje
7. Anton Jan PD Medvode
8. Lučka Jere PD Grosuplje
9. Boštjan Jesih PD Medvode
10. Milan Kastelic PD Polž Višnja Gora
11. Olga Kastelic PD Polž Višnja Gora
12. Teja Kovač PD Grosuplje
13. Marko Lavrič PD Grosuplje
14. Stanko Levstek PD Velike Lašče
15. Ksenja Lipušček PD Polž Višnja Gora
16. Boštjan Logar PD Drago Bregar

Priznanja PZS v letu 2019

XLIX. 25. 5. 2019 Kosijev dom na 
Vogarju

PD Železničar ob 70-letnici 
društva

L. 30. 5. 2020 Lavričeva koča PD Šentvid pri Stični

Upam le, da jubilejni, 50. Tabor ljubljanskih planincev bo. Vse je že pripravljeno, 
le korona virus mora zapustiti našo lepo deželo.

Nekaj podatkov žal manjka. V kolikor kdo pozna manjkajoče podatke, ga lepo 
prosim, da jih sporoči na  e-mail:mdo.ljubljana@pzs.si

? Marinka Koželj Stepic

Zima,  foto: Marinka Koželj Stepic
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17. Milan Mesojedec PD Krim
18. Jana Orel PD Medvode
19. Aljaž Peklaj PD Grosuplje
20. Sandi  Pelko PD Grosuplje
21. Miran Perhaj PD Velike Lašče
22. Anamarija Rigler PD Velike Lašče
23. Matjaž Rigler PD Velike Lašče
24. Milan Sirk PD Polž Višnja Gora
25. Amalija Skubic PD Polž Višnja Gora
26. Branko Stropnik PD Medvode
27. Magdi Stritar PD Velike Lašče
28. Darko Steiner PD Polž Višnja Gora
29. Robert Šetinc PD Polž Višnja Gora
30. Jožef Tišlarič PD Pošte in Telekoma 
31. Anica Turk PD Polž Višnja Gora
32. Anton Turk PD Polž Višnja Gora
33. Olga Verovšek PD Velike Lašče
34. Primož Zaletelj PD Grosuplje
35. Andrejka Zorec PD Polž Višnja Gora
36. Marko Zorec PD Polž Višnja Gora

Pismena pohvala PZS:
1. Viktorija Avrelio PD Železničar Ljubljana
2. Anže Erjavec PD Polž Višnja Gora
3. Vesna Gruden PD Velike Lašče
4. Tinca Hočevar PD Železničar Ljubljana
5. Silva Huč PD Polž Višnja Gora
6. Miloš Jernejčič PD Velike Lašče
7. Dušana Leskovšek PD Polž Višnja Gora
8. Gorazd Kahne PD Polž Višnja Gora
9. Milan Kontraček PD Železničar Ljubljana
10. Magdalena Lukančič PD Velike Lašče
11. Lavrencija Peklaj PD Velike Lašče
12. Gregor Primc PD Polž Višnja Gora

13. Vida Proje PD Železničar Ljubljana
14. Tatjana Smuk PD Železničar Ljubljana
15. Tomaž Šturbej PD Železničar Ljubljana
16. Igor Vozelj PD Polž Višnja Gora
17. Slavica Živić PD Železničar Ljubljana
18. Drago Župan PD Železničar Ljubljana

Pohvala:
1. Zvone Predalič PD Pošte in Telekoma 
Priznanje:
1. PD Železničar Ljubljana za 70 let delovanja
2. PD Velike Lašče za 40 let delovanja

    

Tonetu v spomin

 19. marca 2020 nas je za vedno zapustil Tone Kresnik. Bil je 
predsednik PD Saturnus v mandatu 2006 - 2010. Leta 2018 je zopet prevzel 
odgovorno delo vodenja društva.
 Za svoje neumorno in predano dolgoletno delo v planinski organizaciji 
je prejel več visokih priznanj PZS in MDO:
- leta 1980 bronasti častni znak PZS, leta 1989 srebrni častni znak PZS in 
leta 2000 zlati častni znak PZS
- ob življenjskem jubileju je leta 2013 prejel spominsko plaketo PZS
- za dolgoletno vestno in odgovorno vodniško delo je leta 2012 prejel naziv 
Častni vodnik PZS
- za tvorno sodelovanje z MDO PD Ljubljana je leta 2015 prejel bronasto 
diplomo MDO
 Še 10. marca 2020 je bil kot predsednik društva na plenarni seji 
MDO PD Ljubljana, kjer je tvorno sodeloval. Po zaključku smo v prijetnem 
pomladnem večeru še malce poklepetali in se razšli s pozdravom: «Se 
vidimo«. Takrat nismo vedeli niti za karanteno zaradi koronavirusa niti 
slutili, da se vidimo zadnjič.

? Marinka Koželj Stepic

Priznanja MDO PD Ljubljane

Priznanja MDO PD Ljubljane

? Marinka Koželj Stepic

Tonetu v spomin



Bilten 202014 15Bilten 2020

 Poročilo o delu predsedstva in posameznih odborov za leto 2019 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.

Poročilo o delu predsedstva MDO 2019
 Predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednica, namestnik predsednice, tajnica 
in vodje vseh odborov, se je v letu 2019 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 so razpravljali o pripravah na 26. Jurčičev pohod, o pripravah 
na izdajo Biltena, o pripravah na XLIX. Tabor ljubljanskih planincev ter 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 5 odborov: Vodniški odbor, Odbor za varstvo 
gorske narave, Odbor za planinska pota, Odbor za informiranje 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 na Lisci, o prispevkih za Bilten in o 
organizaciji 49. Tabora ljubljanskih planincev.
 Predsednica ali posamezni člani predsedstva so se udeležili vseh občnih 
zborov  PD, ki so pravočasno poslala vabila. Predsednica ali njen namestnik sta se 
udeležila vseh sej UO PZS ali drugih sklicev, za katera je MDO prejel vabilo. Sodelo-
vanje med MDO in PZS je dobro. V letu 2019 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. Tako so vsi informirani o delu. MDO nima 
prostorov niti za sestanke niti za osnovna administrativna dela. 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 pokrili stroške 
delovanja predsedstva in odborov in tisk Biltena, glasila MDO.

Poročilo o rednem delu MDO PD Ljubljane
Poročilo o rednem delu MDO PD Ljubljane

Poročilo o delu vodniškega odbora (VO)
 VO MDO PD Ljubljane je organiziral izpopolnjevanje VPZS v kopnih 
razmerah 5. - 6. 4. 2019 v koči pri Jelenovem studencu. Izpopolnjevanje, ki se ga je 
udeležilo 26 vodnikov PZS, je potekalo po vnaprej določenem programu, ki ga je 
sprejela Vodniška komisija pri PZS in je enoten za vso Slovenijo. Vodja je bil Matej 
Ogorevc, inštruktor planinske vzgoje.

Poročilo o delu odbora za planinska pota (OPP)
 V letu 2019 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 nadelavo planinskih poti, o zavaro-
vanju markacistov na delovnih akcijah in o usposabljanju za markaciste. Na zboru 
so sprejeli tudi plan dela za leto 2020.
 OPP pri MDO je preko celega leta obveščal načelnike in društva o vseh 
izobraževalnih akcijah za markaciste.
 Iz našega MDO se je Dneva slovenskih markacistov udeležilo 7 marka-
cistov.
 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 2019 je bil sklican sestanek OVGN pri MDO PD Ljubljana. 
V sodelovanju z nekaterimi PD je bilo izvedenih več izletov po učnih poteh in 
krajinskih parkih. Organizirali so tudi 6 predavanj z naravo-varstveno vsebino, 
udeleževali so se predavanj v organizaciji KVGN pri PZS. Na sestanku so pripravili 
okvirni program del za leto 2020.

Poročilo o delu odbora za informiranje in propagando (OIP)
 OIP je sodeloval pri organizaciji 26. Jurčičevega pohoda 2. 3. 2019 od Višnje 
gore do Muljave. Bilo je preko 6800 udeležencev.  Skupaj s PD Železničar Ljubljana 
je 25. 5. 2019 organiziral XLIX. Tabor ljubljanskih planincev pri Kosijevem domu na 
Vogarju. Bilo je 410 udeležencev iz 15 planinskih društev.
 Kot vsako leto je tudi v letu 2019 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 v 250 izvodih na 56 straneh. V njem so 
se predstavili 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.
 Sodeloval je s Športno zvezo Ljubljane 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.
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Poročilo o delu nadzornega odbora (NO)
 Nadzorni odbor se je sestal v začetku leta 2019. 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 2019 udeležila vseh sej predsedstva 
MDO in plenarnih sej MDO.
 Poročilo o delu MDO PD Ljubljane za leto 2019 je pripravila na osnovi 
poročil posameznih odborov predsednica.  

? Marinka Koželj Stepic

MDO v številki in besedi
MDO v številki in besedi

Jesen,  foto: Marinka Koželj Stepic
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V MDO PD Ljubljane je bilo konec leta 2019 vključenih 43 planinskih društev 
in plezalnih ter športnih društev. Število članov, od najmlajših do seniorjev, je 9.105. 
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

2019 2018 2017 2016 2015
1. PD Ljubljana-Matica 3.559 3.457 3.310 3.016 2.820
Skupaj 3.559 3.457 3.310 3.016 2.820

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

2019 2018 2017 2016 2015
1. PD Rašica 669 530 520 466 448
2. PD Pošte in Telekoma 491 501 524 566 639
3. PD Železničar Ljubljana 463 455 412 403 335
4. PD Polž Višnja Gora 424 360 306 229 217
5. PD Grosuplje 412 408 410 370 368
6. PD Črnuče 358 325 261 224 232
7. PD LPP 310 363 344 450 448
8. PD Medvode 287 272 256 214 280
Skupaj 3.414 3.214 3.033 2.922 2.967

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

2019 2018 2017 2016 2015
1. PD Mercator 164 156 166 169 188
2. PD Viharnik 153 154 144 144 132
3. Akademsko PD 148 141 106 100 77
4. PD Iskra Ljubljana 130 130 129 144 103
5. PD IMP 129 117 121 117 130

6. PD Ribnica 117 100 102 103 69
7. PD Velike Lašče 102 100 93 99 85
8. PD RTV 101 109 94 85 121
9. PD Šmarna gora 101 105 99 91 84
Skupaj 1.145 1.112 1.054 1.052 943

PD v MDO s 40 do 100 člani
Društvo Število članov v letu

2019 2018 2017 2016 2015
1. PD Drago Bregar 91 84 66 77 62
2. PD Krim 83 83 89 78 62
3. PD Polje 82 103 90 74 74
4. PD Abanka 64 67 74 54 61
5. PD Delo 63 67 62 64 54
6. PD Saturnus 56 57 61 55 48
7. PD Jeglič 54 50 49 44 40
8. PD Avtotehna 48 51 51 60 64
9. PD Pijava Gorica 45 32 30 novo
Skupaj 586 594 572 506 465

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

2019 2018 2017 2016 2015
1. PD Gornik 38 23 35 39 35
2. PD Loški Potok 38 42 32 32 32
3. PD Šentvid pri Stični 28 33 14 45 23
4. PD Vevče 16 19 19 16 19
5. PD Janko Mlakar 15 17 17 27 25
6. PD Obrtnik 11 13 22 23 30
7. PD Dobrepolje 0 32 33 32 23
Skupaj 146 179 172 214 187
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Zap.
št.

MDO Število
   PD 

Število članov %  
2019/20182019 2018

1. Dolenjske in Bele krajine 12 2.621 2.403 109
2. Gorenjske 29 9.380 9.071 103
3. Kamniško-Bistriški 8 3.328 3.201 104
4. Koroške 16 2.919 2.947 99
5. Ljubljane 43 9.105 8.812 103
6. Notranjske 16 2.302 2.229 103
7. Podravja 36 7.295 7.053 103
8. Pomurja 8 1.734 1.612 108
9. Posočja 16 3.665 3.509 104
10. Primorske 11 2.588 2.442 106
11. Savinjske 56 10.081 9.601 105
12. Zasavja 16 3.409 3.336 102
13. Društva brez MDO 12 3.096 2.197 140

Skupaj PZS 282 61.523 58.148 105

Pri število PD niso šteta društva GRS, ker so njihovi člani včlanjeni v razna PD 
in tudi ne tista društva, ki 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

Pregled članstva v PZS po MDO
Pregled članstva v PZS po MDO

Kamniško-Savinjske Alpe,  foto: Marinka Koželj Stepic Jutro na Kepi,  foto: Marinka Koželj Stepic

Vidimo, da velika društva ostajajo velika. V MDO PD Ljubljane je v letu 2019 v 
primerjavi z letom 2018 število članov naraslo za dobre 3 odstotke.
Društvom, ki so povečala število članov lahko le čestitamo. So tudi društva, ki so 
nekaj članov izgubila. Zakaj, bodo morali raziskati sami.

? Marinka Koželj Stepic

ŠD, PK in AK v MDO
Društvo Število članov v letu

2019 2018 2017 2016 2015
1. ŠD Gams 57 49 44 43 46
2. DRPK 48 64 34 62 46
3. AK Vertikala 39 39 53 47 44
4. ŠD BTC 34 37 40 40 56
5. PK Ribnica 32 30 50 29 29
6. ŠPK A. Kokalja 21 21 20 17 13
7. ŠD Amfibija 17 9 novo
8. ŠD Balvanija 5 7 5 novo
9. Pot ŠD FŠ 2 novo
Skupaj 255 256 246 238 234

Skupaj vsi 9.105 8.812 8.387 7.955 7.688
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Društvo Kateg.
PD Avtotehna
1. Franc Škof 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. Urša Pogačnik A,B
4. Ines Rutar A,B
5. 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. Dora Semenič A,B,D
5. Roman Semenič A,B,D

PD Jeglič 
1. Sebastajn Kosec A,B,D,G
2. Franc Štupar A

PD Krim 
1. Niko Bertoncelj A,B,D
2. Boštjan Gačnik A,B,C,D,E,G
3. Marko Habjan A,B,D,G
4. Janko Purkat A

PD Ljubljana-Matica 
1. Janez Albert A

2. Vyacheslav Bezgin A, B
3. Marjeta Dajčman A,B,D
4. Domen Drab A
5. Jože Drab A,B,C,D,E,G 
6. Duško Grabnar A,B,C,D,E,G
7. Edvard Grabrijan A,B,D 
8. Marko Jurič A - K
9. Jana Kebler Zaletel A
10. Nina Kopčavar A,B,D,G
11. Maja Koprivšek A,B,D,G
12. Luka Korošec A
13. Nataša Kramberger A,B,D 
14. Maja Moškrič A,B,D
15. Goran Nikoloski A,B, D
16. Gašper Ošlaj A,B
17. Dejan Papež A
18. Jure Pečak A
19. Anja Peternel A
20. Marija Soklič A
21. Stanislav Soklič A,B,D,G
22. Rok Škufca A, D
23. Andreja Tomšič Drab A,B,D
24. Ana Vengar A
25. Mateja Vertelj A,B,D,G
26. Aleksandra Zupan A

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. Tomaž Rusimovič A,B 

PD Medvode 
1. Dušan Brekič A

Pregled registriranih vodnikov v PZS
za leto 2020 po društvih

Pregled registriranih vodnikov v PZS za leto 2019 po društvih

2. Mateja Gerečnik A
3. Marjana Jelen A,B,D
4. Boštjan Jesih A,B,D
5. Dominik Košir A,B,D
6. Zala Kržišnik A
7. Andreja Kuralt A,B,D
8. Vili Luštrek A,B
9. Miro Plešec A,B

PD Mercator 
1. Karmen Čeh A
2. Darko Črnetič A
3. Anamari Hostnik A, B, D
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 Pijava Gorica
1. Anton Trope A, B

PD Polje
1. Marko Primar A,B
2. Tomaž Stražar A,B,D

PD Polž Višnja Gora 
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. Boštjan Medvešek A
6. Milan Sirk A,B
7. Boštjan Skubic A,B

PD Pošte in Telekoma Ljubljana
1. Gregor Česnik A,B,D
2. Darinka Gaberščik A,B,D 
3. Aleš Koršič A,B,D
4. Boris Lazar 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. Jožef Tišlarič A,B,D
13. Ivan Trampuž A,B,D
14. Roman Tratar A,B,D

PD Rašica 
1. Kaja Bašič A
2. Boštjan Čampa A,B,D
3. Marjan Gantar A
4. Jana Perko A,B,D
5. Tomaž Petan A, B
6. Tomaž Šarc A,B,C,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. Tomaž Pahulje A
5. Roman Petelin A,B,D

PD RTV 
1. Erika Bizilj A
2. Drago Car A,B 
3. Andrej Lah A,B
4. Matjaž Medvedšek A,B
5. Matjaž Samec A, D

 PD Saturnus
1. Srečko Jugovic A
2. Zvonko Reljanovič A, B
3. Tomaž Stražar A,B
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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 24 planinskih društev strokovno usposobljene 
registrirane vodnike za vodenje po različno zahtevnih poteh. Žal je število društev v 
primerjavi z letom prej padlo za več kot 10%, tudi število registriranih vodnikov je 
manjše. Morda so pozabili na registracijo ali pa so prenehali z aktivnim vodenjem.
 Če opazite kakšno napako, jo sporočite strokovni sodelavki, Veroniki 
Susman Šegatin, na  e-mail: veronika.susman@pzs.si .

? Marinka Koželj Stepic

Zap.
št.

Društvo Število
članov

Število
vodnikov

Število članov
na 1 vodnika

1. PD Avtotehna 48 1 48
2. PD Črnuče 358 2 179
3. PD Drago Bregar 91 3 30
4. PD IMP 129 5 26
5. PD Iskra Ljubljana 130 5 26
6. PD Jeglič 54 2 27
7. PD Krim 83 4 21
8. PD Ljubljana-Matica 3.559 26 137
9. PD LPP 310 6 52
10. PD Medvode 287 9 32
11. PD Mercator 164 7 23
12. PD Pijava Gorica 45 1 45
13. PD Polje 82 2 41
14. PD Polž Višnja Gora 424 7 61
15. PD Pošte in Telekoma 491 14 35
16. PD Rašica 669 7 95
17. PD Ribnica 117 5 23
18. PD RTV 101 5 22
19. PD Saturnus 56 3 19
20. PD Šmarna gora 101 2 50
21. PD Velike Lašče 102 5 20
22. PD Vevče 16 2 8
23. PD Viharnik 153 4 38
24. PD Železničar Ljubljana 463 7 66
Skupaj 8.033 134 60

 

? Marinka Koželj Stepic

Pregled vodnikov PZS 
za leto 2020 po društvih

Pregled vodnikov PZS za leto 2019 po društvih

PD Šmarna gora 
1. Marija Kovačič A
2. Marjan Kovačič A,B

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

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

PD Viharnik 
1. Gregor Rihar A,B,D,G
2. Štefan Rojina A
3. Marina Trost A
4. Anica Žmavc A

PD Železničar Ljubljana
1. Irena Baraga A, B, D, G
2. Ljubiša Bojović A
3. Damjana Kastelec A
4. Janez Klemenčič A , B
5. Dejan Krapež A
6. Branislav Marković A,B,D 
7. Janja Prelovšek A,B,D

Greben Košute,  foto: Marinka Koželj Stepic
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Društvo Št. mark.
PD IMP
1. Andreja Godec 625
2. Naja Kavčič 623
PD Krim
1. Tomislav Černak 938
2. Boris Gorenčič 1245
3. Jože Krašovec 855
4. Jurij Purkart 1242
PD Ljubljana-Matica
1. Ana Šeme 1532
PD Loški Potok
1. Miran Mohar 1385
PD Medvode
1. Blaž Gortnar 1378
2. Boštjan Gortnar 376
3. Marjana Jelen 929
4. Katarina Kotnik 930
5. Andrej Potočnik 1334
PD Mercator
1. Jože Čeh 1149
2. Ljubo Pišek 1241
3. Mate Šanjug 1327
4. Jože Zajc 529
5. Peter Žitnik 1353
PD Polž Višnja Gora
1. Ivan Čebular 1048
2. Gašper Primc 1434
3. Boštjan Skubic 1130
4. Miran Slana 1362

PD Pošte in Telekoma
1. Jure Dobnik 1150
2 Mitja Šatjduhar 1170
PD Rašica
1. Sašo Jankovič 1543
2. Matej Šeme 1634
PD Ribnica
1. Andrej Drobnič 845
2. Miran Kozina 1599
3. Valerija Lovšin 1602
4. Roman Petelin 561
PD RTV
1. Branko Dolenc 1181
2. Janez-Cveto Preželj 1082
PD Šmarna gora
1. Janez Avsenik 371
2. Marjan Kovačič 163
3. Anže Tomšič 1391
PD Velike Lašče
1. Vesna Gruden 1594
2. Matjaž Klančar 1470
3. Stanko Levstek 1137
4. Lavrencija Perhaj 1607
5. Miran Perhaj 1138
6. Magdalena Stritar 1326
7. Bernarda Strnad 1610
PD Vevče
1. Miran Goričanec 493
2. Ernest Gradišar 492
PD Železničar Ljubljana
1. Marko Hanzlowsky 1323
2. Igor Strgar 1129

Pregled registriranih markacistov,
za leto 2020 po društvih

? Magdi Stritar

Pregled registriranih markacistov, za leto 2020 po društvih

Pregled je narejen po seznamu registriranih markacistov za leto 2020.Prosimo, 
da manjkajoče podatke in napake sporočite strokovnemu sodelavcu PZS, Katarini 
Kotnik, e-mail:katarina.kotnik@pzs.si.

Št. Društvo Št. mark Število 
odsekov

Dolžina poti 
v km

1. PD Črnuče - 5 13.1
2. PD Dobrepolje - 10 16,1
3. PD Drago Bregar - 4 4,00
4. PD Grosuplje - 40 65,9
5. PD IMP 2 11 12,7
6. PD Krim 4 20 36,5
7. PD Ljubljana-Matica 1 99 93,3
8. PD Loški Potok 1 36 57,9
9. PD LPP - 21 25,8
10. PD Medvode 5 62 57,9
11. PD Mercator 5 10 17,0
12. PD Obrtnik - 6 5,6
13. PD Polž Višnja Gora 4 13 27,8
14. PD Pošte in Telekoma 2 36 33,3
15. PD Rašica 2 15 23,5
16. PD Ribnica 4 41 102,3
17. PD RTV 2 8 6,9
18. PD Šentvid pri Stični - 5 14,2
19. PD Šmarna gora 3 61 25,2
20. PD Velike Lašče 7 41 75,1
21. PD Vevče 2 10 28,9
22. PD Viharnik - 4 7,4
23. PD Železničar Ljubljana 2 19 28,0
Skupaj 46 577 778,4

Pregled števila markacistov,
število odsekov in dolžin 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 malo 
več kot 15,5 km poti. Skupna dolžina poti je 778,4 km, od tega je 9,4 km zahtevnih 
poti in 6,2 km zelo zahtevnih poti.
Pregled je narejen po seznamu registriranih markacistov za leto 2020.
Prosimo, da manjkajoče podatke in napake sporočite strokovnemu sodelavcu PZS, 
Katarini Kotnik, e-mail:katarina.kotnik@pzs.si.

? Magdi Stritar

Pregled števila markacistov, število in dolžin poti po društvih
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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 GROSUPLJE
1. Čušperk - Ilova gora - Polževo - Višnja Gora
2. Grosuplje - Limberk - Stari grad - Čušperk
3. Grosuplje - Pugled
4. Grosuplje - Županova jama - Gora
5. Šmarje - Gora
6. Šmarje - Pugled
7. Višnja Gora - Leskovec - Kucelj

PD IMP
1. Dragomer - Debeli hrib - Ključ
2. Dragomer - Ključ (pot Dolomitskega odreda)
3. Dragomer - Strmca

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

Pregled planinskih poti,
ki jih vzdržujejo društva v MDO

Pregled planinskih poti, ki jih vzdržujejo društva v MDO
PD LJUBLJANA-MATICA
1. Bogatinska vratca - Mahavšček
2. Črno jezero - Komna
3. Dolič - Triglav
4. Hribarice – Kanjavec
5. Koča pod Bogatinom - Lepa Komna - Lanževica
6. Koča pod Bogatinom - Oslova škrbina - V. vrata 
7. Koča pri Savici - Dom na Komni
8. Koča pri Savici - Komarča - Triglavska jezera
9. Koča pri Savici - slap Savica
10. Komna - Bogatinjska vratca 
11. Komna - Planina Govnjač - Mahavšček 
12. Komna - Planina Za Migovcem - Konjsko sedlo
13. Komna - Triglavska jezera
14. Kredarica - Triglav
15. Krma - Triglavski dom na Kredarici  
16. Planina Govnjač - Planina Za Migovcem - Konjsko sedlo
17. Planina Govnjač - Tolminski Kuk
18. Planina Lopučnica - Planina za Skalo
19. Prehodavci - Kanjavec
20. Prehodavci - Veliko Špičje
21. Triglavska jezera - Veliko Špičje
22. Triglavska jezera - Hribarice
23. Ukanc - Koča pri Savici
24. Vodnikov dom - Konjsko sedlo - Kredarica
25. Vrata - Kredarica
26. Vrata - Prag - Begunjski studenec
27. Zgornja Krma - Kredarica

PD LOŠKI POTOK
1. Hrib - Loški Potok - Kalični vrh
2. Hrib - Loški Potok - Kamni grič
3. Hrib - Loški Potok - Ogence
4. Jelenov žleb - Debeli vrh
5. Jelenov žleb - Kalični vrh
6. Jelenov žleb - Ogence
7. Kalični vrh - Kamni grič
8. Retje - Kamni grič
9. Šegova pot



Bilten 202030 31Bilten 2020

10. Travna gora - Kalični vrh
11. Travna gora - Kamni grič

PD LPP
1. Planina Blato - Planina Pri jezeru
2. Planina Blato - Planina V Lazu
3. Planina Dedno polje - Planina V Lazu
4. Planina Dedno polje - Za Kopico - Hribarice 
5. Planina Pri jezeru - Planina V Lazu 
6. Planina Pri jezeru - Štapce - Triglavska jezera
7. Planina V Lazu - Mišeljski preval - Vodnikov dom 
8. Vogar - Pungrat - Planina Pri jezeru

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

PD MERCATOR
1. Orlov rob - Voglarski Skakavec
2. Povezava med potmi na Voglu
3. Ribčev laz - Čez Suho
4. Ribčev laz - Rjava skala
5. Rjava skala - Šija

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

PD POLŽ VIŠNJA GORA
1. Jurčičeva pot
2. Pot dveh slapov

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

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

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

PD RTV
1. Čez Ljubljanski grad
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2. Tivoli - Rožnik - Mostec

PD ŠENTVID PRI STIČNI
1. Lavričeva pot

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

PD VELIKE LAŠČE
1. Kregane laze - Predgozd - Vel. Lašče - Dule
2. Medvedica - Turjak - Predgozd - Lužarji
3. Medvedica - Veliki Ločnik 
4. Podkraj - Predgozd
5. Turjak - Kurešček 
6. Vel. Lašče - Sv. Primož - Kališče - Vel. Lašče
7. Vel. Lašče - Kamen vrh - Grmada
8. Vel. Lašče - Grmada
9. Velikolaška kulturna pot

PD VEVČE
1. Kucelj - Trebeljevo - Prežganje - Janče
2. Papirniška (Vevška) pot

PD VIHARNIK
1. Kanonir - Bašeljski preval
2. Kanonir - Javorniški preval

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

OBHODNICE:
1.  del Slovenske planinske poti (nosilec PZS)
2.  del Razširjene slovenske planinske poti (nosilec PZS)
3.  del Poti kurirjev in vezistov NOV (nosilec Odbor za organizacijo Poti 

kurirjev in vezistov NOV Slovenije)
4.  del Vrhovi prijateljstva (nosilec PZS)
5.  del E6 (nosilec KEUPS)
6.  del E7 (nosilec KEUPS)
7.  Bratska planinska pot Ljubljana - Zagreb (nosilec MDO Ljubljana)
8.  Bratska planinska pot Ljubljana - Rijeka (nosilec MDO Ljubljana)
9.  Ljubljanska mladinska pot (nosilec MDO Ljubljana)
10.  Grosupeljska planinska pot (nosilec PD Grosuplje)
11.  Kurirska pota Dolomitov (nosilec PD Medvode)
12.  Papirniška pot (nosilec PD Vevče)
13.  Ribniška planinska pot (nosilec PD Ribnica)
14.  Poštarska jamska pot (nosilec PD Pošte in Telekoma Ljubljana)
15.  Pot slovenskih legend (nosilec PD Pošte in Telekoma Ljubljana)
16.  Transverzala PD RTV Ljubljana (nosilec PD RTV Ljubljana)

? Magdi Stritar

Triglav, foto: Marinka Koželj Stepic
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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. Dora Semenič 2019
3. 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 Višnja Gora
1. Ana Prosen 2011
2. Tone Prosen 2011

PD Pošte in Telekoma
1. Darinka Gaberščik 2011
3. Martina Šuštar 2008
4. 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 Ljubljana
1. Janja Prelovšek 2012

V kolikor so podatki pomanjkljivi ali napačni, sporočite Dušanu Prašnikarju,                                          
 

? Nevenka Rajhman

Pregled varuhov gorske narave
za leto 2020 po društvih

Pregled varuhov gorske narave za leto 2020 po društvih

e-mail: dusan.prasnikar@pzs.si.

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. Mojca Derganc

2. Alenka  Filak
3. Mira Ilenič
4. Irena Omejc
5. Barbara Žižek

PD Obrtnik
1. Alenka Zega

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
2. Darja Pinterič
3. Hermina Vratuša

Če so podatki pomanjkljivi ali netočni sporočite Nevenki Rajhman, 

? Nevenka Rajhman
     

Pregled gorskih stražarjev 
za leto 2020 po društvih

Pregled gorskih stražarjev za leto 2020 po društvih

e-mail:nevenka.rajhman@gmail.com.
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Pregled koč, zavetišč in bivakov 
v upravljanju PD v MDO

Zap.
št.

Naziv koče Planinsko društvo Način 
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 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

Pregled koč, zavetišč in bivakov v upravljanju PD v MDO

 Občni zbor ali novejši izraz, zbor občanov, je najvišji organ vsakega društva, 
ne le planinskega. Po statutu naj bi ga sklicali vsako leto, običajno na začetku leta, tako 
da člani na zboru razpravljajo in odločajo o poročilih za preteklo leto ter načrtujejo delo 
v tekočem letu.
 Večina planinskih društev sklicuje občne zbore v februarju in marcu, nekatera 
že v januarju, ali šele v aprilu. Mnoga društva povabijo na zbore predstavnike PZS, 
MDO in nekaterih prijateljskih društev.
 Dnevni red je običajen: volitve organov zbora, poročila, plani. Vsake dve, 
tri ali štiri leta, odvisno od statuta društva, so na dnevnem redu še razrešnica starim 
organom in volitve novih. Tista društva, ki cenijo delo svojih delovnih članov, imajo še 
točko: podelitev priznanj bodisi društvenih, MDO ali PZS.
 Nekatera društva povabijo na svoje zbore tudi MDO. Vabil smo seveda zelo 
veseli, a zgodi se, da sta na isti dan in isto uro sklicana dva ali celo trije zbori. Zato 
je udeležba s strani MDO otežena. Kljub temu smo se predstavniki MDO v letu 
2020 udeležili 15 zborov. Predsednica Marinka Koželj Stepic je bila na 12 zborih, 
njen namestnik Ernest Gradišar na dveh in Magdi Stritar na enem. Žal se nismo 
mogli udeležiti treh zborov. V zadnjih dveh, treh letih so nekatera društva (k sreči 
so v manjšini) pričela pošiljati vabila dva ali tri dni pred sklicem. V tako kratkem 
času se težko dogovorimo, kdo bi lahko šel. Člani predsedstva smo prostovoljci s 
kopico tudi drugih obveznosti. Če dobimo vabilo 10 dni pred sklicem, ni težave 
niti pri dogovarjanju niti pri udeležbi. Tako sta letos prepozno poslala vabilo PD 
Šmarna gora in PD Medvode. Predlani pa je PD Ljubljana-Matica poslalo vabilo 
le nekaj ur pred sklicem. V opravičilo so rekli, češ da so imeli objavo na svoji 
spletni strani. Če povabimo, je prav, da povabimo z vabilom - čeprav po e-pošti - 
pravočasno. Če pa želimo, da nekdo ne pride, ga povabimo tik pred zdajci ali pa ga 
sploh ne vabimo. Društev, ki MDO ali PZS nikoli ne povabijo, je več kot polovica 
vseh, ki so vključena v naš MDO.
 In še nekaj besed o dolžini trajanja zbora. So društva, kot PD Grosuplje, ki 
pošilja vabilo skupaj s poročilom, finančnim poročilom in planom po e-pošti. Tako je 
trajanje zbora največ eno uro. Ob zakuski sledi prijetno druženje. Na drugi strani je nekaj 
društev, ki podrobno prebirajo poročila vseh odsekov, skupno poročilo predsednika in 
še finančno poročilo, natančno do vsakega centa (le kdo si to zapomni?). Tak zbor traja 
več kot dve uri in tako časa in prave volje za druženje ni več.
 Zbori so prilika, da se tudi v neformalnem delu spoznavamo in izmenjujemo 
izkušnje, se pogovorimo o težavah in problemih. Ugotavljamo, da so podobni in tarejo 
mnoga društva. Nekatera imajo resne težave s kadrovanjem, saj je vedno manj članov, ki 
bi ob vsakodnevnem delu v službi še zmogli prostovoljno delovati v organih društva.
 Marsikdo bi rekel, da je verjetno dolgočasno biti na tolikih občnih zborih. 
Mirno lahko rečem, da meni ni nikoli dolgčas, razen če zbor traja več kot dve uri in 
že težko sledim dolgoveznim poročilom.  Društva so raznolika, s pestro dejavnostjo in 
raznoterimi problemi, ter mnogimi lepimi uspehi. Teh sem najbolj vesela.

Občni zbori
Občni zbori

?  Marinka Koželj StepicJulijske Alpe,  foto: Marinka Koželj Stepic
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50 LET PLANINSKEGA DRUŠTVA 
 

Korenine društva segajo že v leto 1967, ko so organizirali množični vzpon na 
Triglav. Zaposleni v tovarni Saturnus so bili že takrat veliki navdušenci in ljubi-

telji planin. Vsako soboto 
so organizirali kakšen izlet. 
Na začetku so bili izleti 
po lažjih, kasneje pa tudi 
po zahtevnejših poteh. V 
takratni planinski sekciji so 
predstavili pester program 
izletov in rodila se je želja 
po ustanovitvi društva.
23. aprila 1970 so se na 
ustanovnem zboru društva  
zbrali ljudje dobre volje, 
velikih ambicij. Takratna 
planinska sekcija se je 
preimenovala v Planinsko 
društvo Saturnus. Ime je 
dobilo po takratni tovarni 

Saturnus. Najbolj zaslužni ustanovitelji društva so bili: Jože Arh (predsednik), Slavko 
Gerlica (podpredsednik), Branimir Polc (tajnik) in člani Štefan Lavriša, Emil Ščurk, 
Slavko Drakšič in vrsta drugih soustvarjalcev društva. 
V obdobju delovanja je društvo organiziralo po 20 izletov in pohodov na leto, med njimi tudi v 
tujino. Organizirani 
so bili pohodi, kot je 
Pot prijateljstva treh 
dežel z osvojitvijo 
Grossglocknerja, 
Mt. Blanc-a, Monte 
Rosa, Matterhorn-a. 
Leta 1972 je društvo 
prvič organiziralo 
Ščurkov pohod, 
posvečen sousta-
novitelju društva 
Emilu Ščurku. 
Pohod je postal 
tradicionalen do 
leta 1984. Potekal 
je izpred tovarne 
Saturnus v Mostah, 

PD Saturnus

Velikonočni pohod okoli Slivne

PD Saturnus - 50 let planinskega društva

Na lepo sončno soboto, 26. oktobra 2019, je v Loškem Potoku  potekala 
skupna markacijska delovna akcija društev MDO PD Ljubljane. Odbor za 
planinska pota je na pobudo markacista Mirana Moharja iz Loškega Potoka 
organiziral markacijsko akcijo na Šegovi poti. Akcije se je udeležilo 13 mark-
acistov in prostovoljcev. Sodelovali so markacisti iz PD Loški Potok, PD 
Ribnica, PD Velike Lašče, PD Mercator in PD Krim. Razdeljeni v 4 ekipe 
so pot očistili podrasti in padlih vej. Obnovili so stare markacije in nari-
sali nove. Odstranjenega je bilo tudi veliko padlega drevja. Delovna akcija je 
trajala 8 ur, skupno pa so fantje in dekleta opravili 104 ure prostovoljnega dela. 

          

Delovna akcija markacistov MDO PD Ljubljane

? Magdi Stritar, fotografije: Magdi Stritar

Delovna akcija markacistov MDO PD Ljubljane 

Še zadnji napotki pred akcijo

Zadovoljni po končani akciji

Na 49. taboru ljubljanskih planincev naVogarju
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vse do koče na Mali planini, ki 
jo je imelo društvo v najemu. 
Leta 1980 je bilo pobratenje s 
planinskim društvom Georgi 
Naumov iz Bitole na slav-
nosti pri koči na Sedmerih 
triglavskih jezerih, kjer je PD 
Saturnus razvil svoj prapor. 
V vsem tem obdobju je bila 
to za društvo zlata doba delo-
vanja, kar se tiče finančnega 
poslovanja društva. Po letu 
2000 so se vrata tovarne 
zaprla, usahnila so finančna 
sredstva, vendar društvo 
je ostalo. Vso trnovo pot, 

ki smo jo prehodili, nam ni vzelo volje in moči za nadaljnje delo.  Za uspešno delo 
v planinski organizaciji smo od Planinske zveze Slovenije prejeli POHVALO.  
Čeprav so se generacije v dolgem obdobju delovanja zamenjale, še vedno delujemo 
tako, kot so delali predhodniki. Vsako leto se organizira od 25 do 26 izletov različne 
težavnosti po slovenskem hribovju. V programu imamo tudi tradicionalne izlete: 
septembra 2019 je bil 20. pohod po Pohorju, od leta 1986 je izlet v Neznano, kjer 
je obvezen planinski krst člana, ki je zvest društvu in dobi planinsko ime. Decembra 
je parkljevanje, ki se ga udeleži tudi Miklavž. Z veseljem obdari otroke in odrasle. 

Udeležujemo se tudi izletov, ki jih organizirajo druga društva po Sloveniji – Jurčičev 
pohod, Velikonočni pohod okoli Slivne, Tabor ljubljanskih planincev, Dan planincev….
Za lepo in čisto naravo ter lepih poti sodelujemo v čistilni akciji, ki jih organizira Turis-
tično društvo v sodelovanju s Četrtno skupnostjo. 
V društvu se nenehno trudimo in prilagajamo okusu in željam članstva, da z našim 
programom pohodništva v gore zadovoljimo pričakovanja članov. Ponuditi želimo 
izlete, ki bi bili kakovostni in vabljivi, cenovno dostopni in prilagojeni strukturi 
članstva. 
Vsako leto moramo delo v društvu podrobno opisati v poročilih društva. Delujemo kot 
popolni prostovoljni delavci  na vseh področjih dela. V usklajevanju skupnih interesov 
nas povezuje dejstvo, da smo vsi veliki ljubitelji narave. 
Društvo ima tudi svojo spletno stran. Obveščanje članov je skoraj v celoti v elektronski 
obliki. Vključeni smo tudi v zbir prostovoljnih organizacij Slovenije, s Planinsko zvezo 
Slovenije pa se povezujemo preko sistema Naveza. V teh zaostrenih razmerah deluje 
društvo na podlagi deleža članarine članstva in donacije od dohodnine. 
Na našega Abrahama bi bili še bolj ponosni, če bi ga lahko dostojno proslavili. Vendar 
bomo ostali pri spominih na lepa doživetja, misli pa usmerili na prihodnost. Pozabijo 
naj se nesoglasja in zamere, društvu dajmo nov zagon in energijo, da bo tudi v prihodnje 
delovalo plodno in razvojno.
Dočakali smo obdobje prehojene poti, ki nam daje poseben pomen in žlahtnost. Dočakati 
tak jubilej ni mala šala. Medsebojno druženje in pregled prehojene poti društva bi morali 
dostojno proslaviti. 
Iskrene čestitke ob našem jubileju vsem članom, ki čutijo pripadnost društvu in vsem, 
ki aktivno sodelujejo za dobro društva. 
Še posebna zahvala pa gre Marini in Romanu Jerasu, za njuno zvestobo društvu od 
same ustanovitve le-tega pa do danes.

KO PLEZAŠ GOR IN ZAPUSTIŠ DOLINE,
TE OČARAJO PLANINE.
PREDAŠ SE SKALI – POTI,                                                  
PRESREČEN SI V TEJ SAMOTI.
Verz je napisal pokojni član s planinskim imenom Parkelj. 

? Jelka Kresnik,
fotografije: iz arhiva PD Saturnus

Čistilna akcija na Debnem vrh

Aktivni člani na društvenem pikniku
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50 PLANINSKEGA DRUŠTVA
Ko sta bila otroka stara 10 let, sem zagledala razpis PD Saturnus, da gredo na 
Pohorje. Kako lepo bi bilo na Pohorju, a kako naj gremo, saj nikogar in nobene poti  
ne poznam. Poklicala sem in vprašala: “Ali lahko grem z dvema 10 letnima otro-
koma z vami, ali hitro hodite?”. Stane, ki je bil desetletja gonilna sila  PD Saturnus,  
mi  je odgovoril:” Ti le pridi, saj ti bomo pomagali”. Skrbelo me je, nikogar nisem 
poznala, kako bosta hodila hčerka in sin, kako bodo hiteli tam čez Pohorje, kaj če 
nas kar nekje pustijo? Nekaj dni pred turo nisem dobro spala, resno me je skrbelo. 
Šli smo, vsi Saturnužani so bili krasni, prijazni, vse je šlo super – žal, le za Jelko in 
Toneta ne, saj je Toneta zgrabilo v križu in sta morala takoj zaključiti in v bolnico. 
Moj sin zdaj pravi, da so bili najlepši Tonetovi dvodnevni izleti z vlakom v Neznano, 
enkrat na Mirno goro v snežnem metežu, drugič na Zasavsko goro, pa na Košenjak, 
Kozjak, Pohorje…. Koliko heca in veselja smo imeli s Saturnužani, ki letos praz-
nujejo 50 let delovanja. Koliko dogodivščin je bilo z Jožkom, ki ga žal ni več med 
nami. Kakšne ideje je imel Slavko: “Iz Rožce na Rožco po rožco”, “Čez tri Save na 
Talež”, na Mežakljo z ogledom železarne in še kaj.
Hodili smo na izlete, ki so jih organizirala različna društva. Tako sem spoznala 
veliko odličnih in svojemu delu predanih vodnikov. Veliko lepih tur smo preho-
dili z Agencijo za šport, z vodnikom Andrejem. Vodnik Janez iz PD Integral nas 
je popeljal iz Ljubljane na Planino pri jezeru. Z Marinko, dolgoletno predsednico 
MDO PD Ljubljane, smo planinarili po otokih Jadrana in celo po Kreti. Tudi s Stan-
etom, vodnikom PD Ljubljana-Matica, sem spoznavala gore od Snežnika preko 
Velebita do Črne gore.
Po mnogih letih dela na RTV Slovenija sem nekako pristala v našem PD RTV 
Ljubljana. Ne vem točno kako, kdaj in zakaj šele sedaj. Vidim, da sodeluje veliko 
zanimivih ljudi, da se družimo na pohodih in v gorah. Gre za druščino rtv-jevcev kot 
tudi drugih pridruženih članov, zelo raznolikih, a vsak je po svoje zanimiv. Druži nas 
veselje do narave. Za delovanje društva je vsak posameznik pomemben, tako tisti, ki 

so pripravljeni nekaj narediti, da društvo deluje, od vodnikov, markacistov, varuhov 
gorske narave, članov upravnega odbora, nadzornikov do vseh pohodnikov, rednih 
in pridruženih članov ter tistih, ki pridejo le občasno.
Letos, prav v teh dneh, 18. marca PD RTV slavi 50 let od ustanovitve in 14. aprila od 
uradnega začetka delovanja. Lahko smo ponosni na pošteno delo in dosežke PD RTV, 
ki je svoje delovanje pričelo pod vodstvom Marjan Krišlja. V dosedanjem delovanju 
je predsedovalo dvanajst predsednikov, od tega dve predsednici. 
Zgodovina delovanja PD RTV - nekaj pomembnih dogodkov:
• Člani PD RTV in naši sodelavci so pripravili vrsto radijskih in televizijskih 

prenosov ter oddaj o slovenskih gorah ter sodelovali pri mednarodnih odpravah, 
tudi v Himalajo

• Stane Likeb, Gabrijela Čepič Stele in Bogdan Mikše so 23. avgusta 1963 opravili 
prvi prenos z vrha Triglava

• Režiser in scenarist Igor Likar je pripravil niz dokumentarcev Razgledi s Slov-
enskih gora

• 115 nepozabnih oddaj Gore in ljudje avtorice Marjete Keršič Svetel
• PD RTV je sodeloval z alpinisti, gorskimi reševalci 
• 1988 je bila realizirana vezna pot med oddajniškimi točkami RTV, idejo je dal 

Viktor Robič. Branko Krebs in Marjeta Krešič Svetel sta dala pobudo za razšir-
itev transverzale po oddajnikih RTV še na Šance in Rožnik. Transverzala na 
Šance in ljubljanski grad je bila realizirana leta 2011.

• Od leta 1995 je potekal pohod na Goro (Malenski vrh) v spomin na našega kolega 
športnega uredništva Radia Slovenija Staneta Ureka

• Leta 1990 ob 20 letnici delovanja PD RTV je bil ustanovljen narodno-zabavni 
ansambel Ruševci z lastno himno Planinski pozdrav. Avtor glasbe je Uroš Lajevec, 
avtorica besedila Tatjana Rodošek, pobudnik ansambla je bil Anton Jarc.

• Organizirane so bile tri zanimive razstave o delovanju društva
• 2008 je bil ustanovljen mladinski odsek,  pod vodstvom Erike Bizilj in Mirana 

Muhiča so bili organizirani izredno zanimivi tabori, dedek mraz v Tamarju….
Bistven temelj vsakega planinskega društva je vodniški odsek. V zadnjih letih so naši 
najzaslužnejši vodniki:
• Drago Car, ki je vedno pripravljen voditi ture po željah naših planincev, ter 

zagotoviti varnost ter dobro voljo 
• Andrej Lah ljubi predvsem zahtevnejše ture v visokogorju za najbolj zmogljive 

planince
• Matjaž Samec poskrbi za dobro voljo in izvedbo posebnih, daljših tur po 

sredogorju
• Erika Bizilj  vodi manj zahtevne ture popestrene s kulturno-zgodovinskimi vložki 

primerne za vse planince, tudi začetnike
• Matjaž Medvedšek občasno vodi zahtevnejše ture, njegova specialnost pa je 

Južna Amerika, leta 2019 je  vodil  tritedensko turo v Ekvador in na Galapa-
gos….v pripravi pa ima novo turo za leto 2021

Potem so tu naši zaslužni člani, ki  niso  planinski vodniki, vsak pa po svojih močeh 
sodeluje pri akcijah PD RTV:
• Veliša Lazović  je organiziral vrsto uspešnih tur po naši bivši domovini, Kreti, 

Zelenortskih otokih…
• markacista Cveto Preželj in Branko Dolenc, ki skrbita za planinske poti PD RTV. 

Na pobudo Branka Krebsa in Marjete Keršič Svetel ter ob pomoči Jana Skobr-
neta so uredili novo pot PD RTV, ki poteka od Moderne galerije na Rožnik do 

PD RTV
PD RTV - 50 let planinskega društva

Sožitje v planinah,  foto: Helena Lovinčič
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Mosteca in je bila uradno odprta junija 2018, na otvoritvi je sodeloval generalni 
direktor RTV Igor Kadunc

• Marija Miklič, naša naravovarstvenica, ki organizira lažje pohode v okolici 
Ljubljane. Njena tura pa je tudi vsakoletni pohod po mokriščih Mure, z 
obveznim kvizom

• Jaka Bartol nam je pripravil več pohodov po medvedovih stopinjah na področju 
Loškega potoka, v letu 2020 bo že četrti

• Marko Gale, izredno zanesljiv organizator in sovodnik v vseh razmerah, v 
veselje vseh udeležencev

• Mira Bokan, naša izredna poznavalka slovenskih planin, ki organizira in pomaga 
pri vodenju zanimivih tur v Polhograjskih dolomitih ter po vsej Sloveniji

• Miro Štebe nam je pripravil več predavanj o potovanjih v tujino in organiziral 
je brezplačen tečaj varne hoje v gore v zimskih razmerah na Veliki planini, v 
izvedbi kamniških gorskih reševalcev 

Dejavnost PD RTV je pestra. Osnovna dejavnost je organizacija in vodenje 
planinskih tur po slovenskih gorah. V zadnjih letih realiziramo preko 30 tur letno, 
nekaj tudi izredno odmevnih v tujino. Trudimo se, da so ture raznolike, od enos-
tavnejših do bolj zahtevnih, bistvo je, da naši planinci uživajo v gorah, v lepotah 
narave, se družijo….
Pomembno je druženje in sodelovanje s člani drugih planinskih društev:
• Branko Krebs je pričel dolgoletno sodelovanje z Darkom Moharjem iz Sloven-

skega društva Bazovica Reka - planinska skupina. 
• Po zaslugi predsednika PD Iskra Ljubljana, Fedorja Peršina, organiziramo 

veliko skupnih akcij v dobro članov obeh društev.
• Posamezniki sodelujemo na občnih zborih in na pohodih še s PD Delo, PD 

Drago Bregar in drugimi.
Ob našem jubileju gre zahvala vodstvu RTV Slovenija za razumevanje, Svetu 
delavcev za pomoč pri realizaciji nekaterih pohodov. Še posebej smo veseli razume-
vanja tedanjega direktorju Radia Slovenija Mihe Lamprehta za ureditev prostora 
PD RTV in generalnemu direktorju, prejšnjemu Marku Filliju in sedanjemu Igorju 
Kaduncu. 

UČENCI PLANINSKEGA KROŽKA OŠ STIČNA NA OKREŠLJU
V soboto, 12. 10. 2019 smo se 
učenci planinskega krožka skupaj 
z vodniki PD Polž, mentoricami 
in spremljevalci odpravili na 
prvi planinski pohod v letošnjem 
šolskem letu na Okrešelj.
Naša pot se je pričela v Logarski 
dolini, od koder smo se povzpeli do 
Frischaufovega doma na Okrešlju. 
Kar 96 učencev je pogumno zakor-
akalo po razgibani poti mimo 
mavrično obarvanega slapa Rinka, 
ki nas je očaral s svojim elegantnim 
padcem ob Orlovi koči. Pot smo nadaljevali ob izviru Savinje vse do našega cilja. 

Na vrhu nas je pričakal čudovit 
razgled na Kamniško-Savinjske 
Alpe. Okrepčali smo se z malico iz 
nahrbtnikov. Mentorice in sprem-
ljevalci smo požigosali planinske 
knjižice. Na izhodiščno mesto, pod 
slap Rinka, smo se vrnili po isti poti.
Prijetno utrujeni smo se vkrcali v 
avtobus in se s polno novih vtisov 
vrnili domov. Hvala vodnikom PD 
Polž za vodenje in spoznavanje 
našega lepega gorskega sveta. 

? Tanja Črnivec, fotografije: iz arhiva PD Polž, Višnja Gora

PD Polž Višnja Gora - učenci planinskega krožka OŠ Stična na Okrešlju

Nebo nad Slemenovo špico, foto: Liljana Drevenšek

PD Polž Višnja Gora

? Liljana Drevenšek
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PD Iskra Ljubljana
PD Iskra Ljubljana - zimski tabor društva na Zelenici

 
V decembru leta 2014 smo organizirali zimski planinski tabor in Miklavževanje v 
gostoljubnem in dobro opremljenem Gorniškem učnem centru Zelenica in na 
druženje imamo  nepozabne spomine.  V Tržiški konec smo se ponovno vrnili, tokrat 
v ustreznejšem terminu od 31. 1. do 2. 2. 2020. Ko sem v septembru iskala ustrezen 
datum, sem s presenečenjem ugotovila, da se je Gorniški učni center na Zelenici 
promoviral do te mere, da je ob vikendih skoraj nemogoče dobiti prosto posteljo. Pa 
naj še kdo reče, da smo  planinci nezainteresirani, neodgovorni  ali da si ne želimo 
novih znaj in spretnosti.
Takole je bilo: 25 rezerviranih mest, 23 prijavljenih planincev, potem pa pride viroza 
in na koncu nas je bilo samo 18 udeležencev prvi dan, drugi dan pa le 15. Ampak, bilo 
je  uspešno in bili smo zadovoljni.
Že prvi dan smo bili več kot efektivni. Zbrali smo se na platoju pred Ljubeljskim 
predorom na desni strani na parkirišču, s katerega vodi pot do starega prehoda 
Ljubelj. Zakaj? Ker je le to parkirišče še brezplačno. Na izhodišču smo naleteli na 
gospodarja centra in ratrak, ki je prišel po zaloge za vikend. Dobro so organizirani 
in količine so kar primerne vikend populaciji v koči. Štiri dame smo se dobrohotno  
javile, da  med transportom  navkreber varujemo »utekočinjeno zeleno zlato« in  vse 
ostale dobrote, ki so pridno izginjale v naših želodcih vse do nedelje. Tudi vožnja z 
ratrakom po smučišču brez snega je posebno doživetje. Dodatek za nepoznavalce: 
trese, ropota, premetava in ni udobno. Seveda smo se oddolžile tako, da smo poma-
gale razložiti tovor. 
Po nastanitvi smo se povzpeli na 
sončno stran, na Triangel. Zele-
nica ima namreč zelo specifično 
lego. Sonce je nekaj mesecev  
sploh ne obsije, kar  je dobro, saj se 
sneg obdrži. Po sonce in svetlobo, 
ki je naša hrana in motivacija, pa 
je treba malce višje. Sposodili smo 
si dvanajstzobe dereze in cepine, 
Alenka je opravila predstavitev 
in dala osnovna napotila, pono-
vili smo pravila držanja cepina 
in njegovo uporabo, nato pa 
praktični preizkus. Šli smo »na 
široko«, kot je treba in s pravilno 
nastavljenimi in navezanimi derezami. Presneto znajo nagajati, če nisi vešč ali če si 
malomaren pri nastavitvi. Ni čudno, da velja rek, da si sam sebi največja nevarnost.
Malce po četrti uri sta prišla naša petkova gosta, predstavnika GRS Tržič, Primož 
Štamcar in Elimir Zrim. Koliko pozitivne energije, znanja in izkušenj. Predstavila 
sta nam zgodovino tržiške GRS, zgodovinske dogodke, ki so vplivali na ustanovitev, 
trenutno stanje in osebne vtise. Dogodke, ki jih presenetijo, zaznamujejo, a obenem 
plemenitijo. Najbolj se mi je v spomin vtisnilo dejstvo, da gorski reševalci praktično 
samo 15 - 17 % časa  namenijo »reševanju«, vse ostalo so izobraževanja, priprave, 
analize, terenske aktivnosti, spoznavanje nove opreme, delo v skupini.

•	 Ne hodimo v hribe sami
•	 Ko kličemo 112, ne kličimo nikogar več ( ne sorodnikov, ne prijateljev…..). Telefon 

mora ostali dosegljiv za povratni klic operativnega centra oziroma reševalcem
•	 Zapomnimo si, od kod prihajamo ( tudi, kadar smo v vodeni skupini)  in čim 

natančneje  locirajmo, kje se nahajamo. Aplikacija Google Maps je lahko v veliko 
pomoč. Bomo na poletnem taboru v Bavšici trenirali orientacijo, uporabo zemlje-
vida in sodobnih mobilnih aplikacij.

Še kratko vajo smo naredili na terenu, fizično preizkusili sondiranje terena, se 
podučili o »prijateljski pomoči«, tehniki in časovnici za grobo in fino sondiranje 
in se podučili o uporabi plazovne žolne. Nekateri smo bili tako navdušeni, da smo 
tudi naslednji dan trenirali iskanje  
»ponesrečenega« v plazu v upanju, 
da v življenju tega znanja ne bomo 
nikoli potrebovali. Po večerji 
smo zasedli predavalnico in Dora 
nam je predstavila organiziranost  
Komisije za varstvo narave pri 
PZS in predstavila kratek povzetek 
seminarske naloge, v kateri je 
obdelala Navadno vodno solato / 
Pistia Stratiotes/, invazivno vrsto, 
ki je praktično v celoti prerasla 
mrtvico Save pri Prilipah. Obenem 
smo se seznanili tudi z ostalimi 
tujimi invazivnimi vrstami, ki jih 
je v Sloveniji mnogo in aplikaciji, 
ki jih spremlja in nas osvešča za ustrezno delovanje. Večer se je nadaljeval v kvar-
topirskem vzdušju pri dveh različnih omizjih. Že pozno zvečer se nam je pridružilo 
nekaj mladih planincev/alpinistov z Reke. Navsezgodaj so že bili na poti na Begun-
jščico. Opremljeni s po dvema cepinoma in zagotovo s precejšnjo mero znanja. 
V sobotnem jutru smo se poslovili od treh, ki so se vrnili v dolino. Ostalih 15  nas 
je zakoračilo po stezi proti Srednjemu vrhu in si počitek ob povratku privoščilo v 
prijazni in topli Koči pri Završnici. Bivša karavla, ki jo upravlja PD Žirovnica,  bi 
prav gotovo lahko bila »bazni tabor« ob kakšni drugi priložnosti. Med potjo in ob 
povratku smo ponovno testirali uporabo plazovne žolne, zakoračili v sneg na polno 
in se mestoma pogrezali preko kolen.  Bili smo v dobri družbi;  obiskal nas je Robi 
Posavec. Na prvem zimskem taboru na Kofcah je bil naš tehnični vodja, predavatelj 
in vodnik. Ponovili smo osnovne veščine in varno prečili »južno grapo« pod Vrtačo. 
Predavalnico smo si izborili  pozno popoldne.  Izkoristili  smo popolno multime-
dijsko opremo  in si ogledali predstavitev popotovanja in delnega planinarjenja po 
Tenerifu in La Gomeri, ki so ga v novembru opravile tri članice  našega PD. Adrija-
nine fotografije so slikovito prikazale vulkanske otoke in njihovo bogato rastje tam 
doli ob zahodni Afriški obali.  
Nedelja je bila nekako v fazi poslavljanja.  Povratek v dolino je bil poseben izziv. V 
sobotni noči se je temeljito otoplilo, sneg se je topil tudi nad 1500 m nad morjem, 
v nedeljskem jutru pa ponovno ohladilo. Cesta je bila snežena le v prvi polovici, v 
zadnjem delu pa praktično ledeno ogledalo…..je pač zima.  Saj smo jo hoteli, kajne?

 ? Povzetek prispevka Nadje Uršič, fotografije: iz arhiva Alenke Sakešek

ZIMSKI TABOR DRUŠTVA NA ZELENICI

Prečenje južnega pobočja Vrtače

Skupinska na vrhu Triangla
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NEKAJ ZANIMIVOSTI IZ ZGODOVINE DRUŠTVA
V davnih sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je v okviru takrat-
nega velikega Združenega podjetja ISKRA delovalo več planinskih društev. 
V  Kranju in  Ljubljani sta bila največja in vanju je bilo vključenih veliko 
število zaposlenih v Iskrinih tovarnah, kot tudi njihovih svojcev in prijateljev.
V Iskra Elektrozveze je bilo ljubiteljev pohodov zelo veliko in zato smo leta 1986 
ustanovili sekcijo planinskega društva. Aktivnost njenih članov se je z leti samo 
stopnjevala in tudi v letih 1991-1993, ko je večina takratnih Iskrinih podjetij ali 
propadla, ali je bilo veliko ljudi odpuščenih, je peščica neutrudljivih planincev 
obdržala sekcijo. Še več – v prihodnjih letih je  od starega nedelujočega Planins-
kega društva Iskra Ljubljana s spremembo statuta po novi zakonodaji o društvih v 
letu 1996 skupina najbolj zagrizenih planincev iz sekcije ustanovila novo planinsko 
društvo z ohranitvijo starega imena ISKRA in tako še bolj povezala planince.
V naslednjih letih smo članstvo samo povečevali in leta 2016 ob slavnostni proslavi 
20. letnice ustanovitve, sem zapisal!
»Bilo je lanskega septembra (2015), ko je dosedanji predsednik Dušan sklical upravni 
odbor z namenom ustanovitve 10 članskega organizacijskega odbora za pripravo 
proslave ob 20. obletnici našega društva. Takoj po ustanovitvi se je delo začelo z že 
določenimi zadolžitvami.
Priprave in zbiranje materiala za Zbornik, ustanavljanje pevskega zbora samo 
za to priložnost, iskanje primerne lokacije za slavnostni občni zbor, zbiranje stare 
planinske opreme za razstavo……je kar nekaj dogajalo in se delalo. Odbor se je 
sestal šestkrat. Veliko dela je bilo s pripravo Zbornika, tako, da smo ga na vseh 
sestankih dopolnjevali, popravljali…….bil je problem s prostorom za naš dogodek…..
pa kaj je sploh to važno. Vsi udeleženci, v Stahovici ste videli, kako nam je uspelo! 
Zbornik ste prejeli, pevski zbor ste slišali, pozdravne govore tudi. Za zamen-
javo predsednika, blagajničarke in predsednice nadzornega odbora ste glasovali, 
kakor tudi za vsa podana poročila v okviru rednega občnega zbora. Plan izletov in 

PD Iskra - nekaj zanimivosti iz zgodovine društva

besedilo naše nove himne sta vas že pred prihodom čakala na mizi, gostje drugih 
planinskih društev (bilo jih je kar dvanajst) so se lepo vklopili v naše druženje in 
videli ste njihova darila, zahvale, pa priznanja našemu društvu….vse to ste sprem-
ljali…..ja kaj še….slišali ste tudi zahvalo dosedanjemu predsedniku Dušanu in 
blagajničarki Vladki! Videli ste priložnostna darila, s katerima smo ju presenetili!«
Omeniti moram še eno zanimivost našega društva – tradicionalni pohod na slovenski 
kulturni dan 8. februarja – Hrastnik – Gore – Kopitnik – Rimske Toplice! Kako se je 
sploh začelo?
Peščica prijateljev in sodelavcev se je na ta pohod odpravljala še pred ustanovitvijo 
prej omenjene sekcije leta 1986. Čedalje več nas je bilo med udeleženci in z usta-
novitvijo društva smo te pohode nadaljevali. Primer,  vabila na pohod leta 2008! 
»Naš vsakoletni pohod na kulturni dan 8. februarja, ki ga praznujemo v čast našega 
največjega pesnika Franceta 
Prešerna, se nam neumorno 
bliža. Na recitacijo sonetnega 
venca se pripravlja vodja 
izleta. Po vožnji z vlakom do 
Hrastnika, se bomo podali 
strmo v hrib in v dobri uri 
dosegli planinsko kočo na 
gorskem slemenu Gore, ki 
se razteza med dolinama 
potoka Boben na zahodu in 
reke Savinje na vzhodu. Južna 
pobočja se strmo dvigajo nad 
Savo, severna pa se blago 
nagibajo proti cesti Hrastnik 
- Rimske Toplice. Tik nad 
domom je vrh s cerkvico iz 15. 
stoletja. Od tu se nam ponuja lep razgled proti jugovzhodu v dolino Save proti Zidanemu 
mostu in Radečam, naprej seže pogled na Medvednico in Gorjance. Od zahoda 
proti severu pa so v ospredju vrhovi kot Čemšeniška planina, Mrzlica, Kal, Šmohor, 
zadaj pa se nam ponujajo Kamniške Alpe, Raduha, Peca, Uršlja gora in Pohorje.
Po krajšem postanku nas bo pot vodila do koče pod Kopitnikom, ki stoji na jasi pod 
njim in od koder se nam proti vzhodu že odpre pogled v dolino Savinje proti Laškemu. 
Od tukaj pa naša pot že vodi v dolino proti Rimskim Toplicam, ki se stiskajo v manjši 
kotlini ob reki Savinji. Ob vznožju Stražnika in  Kopitnika prihaja na dan topla voda 
izpod dolomitne skale, zato se je že zdavnaj tukaj razvila zdraviliška dejavnost (sredi 
19. stoletja je tržaška družina Urlich, kot lastnica, to razvila že skorajda na dana-
šnjem nivoju). Žal je bilo zdravilišče vrsto let zaprto in v revnem stanju, sedaj pa je 
obnova končno v polnem teku. Kopanje pa je vseeno mogoče v termalnem kopališču 
Forum Terma, ki bo pričakalo tudi nas, utrujene Iskrine planince. Tisti »ta športni« 
se bodo vrgli v vodo in se še malo razmigali, »ta lačni« pa v najbližjo oštarijo na 
menda zasluženo kosilo s pijačo, po tako »hudem« naporu. Želimo vam varno hojo 
in lep planinski dan. Srečno! Za Planinsko društvo Iskra Ljubljana Franci Hrastar”.
Prestavil sem vam le delček zgodovine našega planinskega društva.

? Franci Hrastar, 
fotografije: iz arhiva Franca HrastarjaLepše je bilo vreme, več nas je bilo

Na vrhu Kopitnika



Bilten 202050 51Bilten 2020

OD VOGLA DO VOGARJA
Tri leta po ustanovitvi je naše društvo dobilo svojo Planinsko kočo. Seveda to še 
ni bila prava koča, saj je bilo potrebno obnoviti pogorišče. Vsemu je botrovala 
Planinska zveza Slovenije. 
PZS je na svoji skupščini, 
aprila 1952. leta skle-
nila, da se obnovi Dom 
»skalašev« na Rjavi skali 
v Bohinju (današnji Ski 
hotel Vogel). To nalogo so 
zaupali našemu društvu, 
člani so konec maja obiskali 
pogorišče in takoj zavihali 
rokave. Zaradi prevelikega 
finančnega zalogaja je 
društvo zapadlo v dolgove, 
zato doma niso dokončali. 
Dom je dokončalo podjetje 
iz Škofje Loke, pozneje je 
upravljanje prevzela država, 
danes pa je ta dom hotel v privatni lasti. 
Vendar UO društva in njegovi člani niso obupali, nasprotno, iskali so novo lokacijo 
za svoj dom. Našli so jo na drugem koncu na Slavniku. Žal sreča tudi na Slavniku 
ni bila na strani Planinskega društva, ki je po kraji takratnega oskrbnika izgubilo 
tudi ta planinski dom. 
Planinski duh in želja po 
koči nas je vodila na Vogar. 
Maja 1961. leta so na Upra-
vnem odboru sklenili, da na 
planini Vogar kupijo pastirski 
stan in približno 2,2 hektarja 
zemlje. Začeli so s prido-
bitvijo gradbenega dovol-
jenja in napeljavo vodovoda 
s planine Hebad.  Denar za 
izgradnjo doma so prispe-
vali člani društva s prosto-
voljnimi prispevki. Julija 
1963 so začeli z obnovo, 15. 
septembra pa je bil dom že 
pod streho. 
Naslednja leta so nadaljevali z delom predvsem prostovoljci, delavci različnih železničarskih 
podjetij. 

PD Železničar Ljubljana Zaradi pomanjkanja denarja je bil dom dokončan 1. maja 1966, potreboval je le še 
notranjo opremo. Te težave je rešilo domače podjetje iz Češnjice, ki jim je ponudilo 
opremo, ki je prispela že 21. julija 1966. Dne 22. julija 1966, ob 11.uri je koča 
odprla svoja vrata za vse obiskovalce. 
Navdušenju ob otvoritvi so sledile težave z oskrbniki, ki so jih večkrat menjavali. 
Eden od oskrbnikov je zaradi oškodovanja doma in društva pristal celo v zaporu. 
Kasneje je imel dom nekaj dobrih oskrbnikov, kar velja tudi za sedanjega oskrb-
nika. 
Z otvoritvijo doma 1966. leta se je njegova zgodovina šele začela, sledila je širitev 
v 80-ih letih, v zadnjem času pa dom z intenzivno obnovo postaja privlačen in 
udoben tako planincem kot tudi ljubiteljem narave in miru. 

Dom na Vogarju leta 1966

? Branislav Marković,
fotografije: iz arhiva PD Železničar

Dom na Vogarju leta 2019

PD Železničar Ljubljana - od Vogla do Vogarja

Pastirska staja, iz katere je zrasel Dom na Vogarju
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VZPON NA TRIGLAV
Koliko parov gojzarjev bi žrtvovali za uspešen vzpon na Triglav?

Ste že kdaj pomislili, koliko parov gojzarjev ste pripravljeni žrtvovati za uspešen vzpon na Tri-
glav? Verjetno ne. Tudi nihče izmed nas – bilo nas je kar 48 – ni pomislil na to. Toda gora je 
zahtevala žrtev, in mi smo jo bili prisiljeni dati. Za Triglav smo žrtvovali kar precej gojzarjev! 
Koliko? O tem več kasneje.

Kot vsako leto smo se tudi na začetku letošnjih šolskih počitnic zbrali na planin-
skem taboru Mladinskega odseka PD Železničar. Šotore smo tokrat postavili v 
preddverju osrednjih Julijskih Alp, na prostranem travniku ob soteski Mlačca pri 
Mojstrani, pod zahodnimi obronki planote Mežakle, s šumenjem bližnje Triglavske 
Bistrice v ozadju.
Ta lokacija je kar sama 
klicala po tem, da med 
načrtovane ture uvrs-
timo tudi Triglav. Turo 
na očaka smo planirali 
v drugi polovici našega 
druženja, vendar je imelo 
vreme drugačne načrte. 
Posledično smo turo izvedli 
kar v prvih dneh tabora.
Če bi napisali, da smo 
turo pri t.i. „garažah“ 
v dolini Krme (ca 950 
m) začeli tisto nedeljo 
ob 6:30, se vsekakor ne 

PD Železničar Ljubljana  - vzpon na Triglav
bi zlagali, hkrati pa ne bi zaobjeli vse 
resnice. Golo dejstvo o času začetka 
ture na primer ne pove tega, da smo 
dan prej imeli večurno vadbo tehnike 
s samovarovalnimi kompleti ter temel-
jito pripravo opreme in nahrbtnikov, pa 
seveda skupne hrane in pijače. Ne pove 
niti tega, da so udeleženci tabora že med 
letom opravili lepo število pripravljalnih 
tur. Nenazadnje, ne pove niti tega, da so 
mnogi – navkljub svoji mladosti – že 
zelo izkušeni gorniki in tudi večkratni 
udeleženci tabora MO PD Železničar.
Vseh 48 naskakovalcev se nas je razdelilo v štiri starostno mešane skupine. V 
skupinah smo gladko napredovali po zjutraj prijetno hladni dolini Krme, nato mimo 
žvižgajočih svizcev na Malem polju, čez pregrete pragove pod Kurico ter po malo 
bolj prezračenih pobočjih nad Konjskim sedlom.
Do 13:30 smo vsi dosegli visokogorsko postojanko Dom Planika pod Triglavom 
(2401 m). Naporni del ture je bil s tem za nami. Čakal pa nas je še tehnično zahtevni 
in seveda plezalsko uživaški vzpon po vršni očakovi piramidi. Tudi tega smo se 
lotili v štirih skupinah – dve skupini sta naskok opravili kar isti dan popoldne, dve 
pa naslednji dan navsezgodaj zjutraj. V idealnem vremenu – toplo, rahel veter, 
brez oblačka – so vsi vzponi minili gladko in brez zapletov. Vsi, tudi najmlajši 
udeleženci, so prikazali odlično tehnično znanje ter primerno kondicijo. Le pri 
nekaterih se je na trenutke oglasil strah; večinoma pa je bilo prisotno spoštovanje te 

Skupinska fotografija polovice udeležencev – dve skupini – ob Aljaževem stolpu

Približno na polovici vzpona do Doma Planika; zadaj Tosc ter sedlo Bohinjska vratca

Strme pečine proti vrhu Malega Triglava

Strme pečine proti vrhu Malega Triglava



Bilten 202054 55Bilten 2020

veličastne in zahtevne gore. Za 28 udeležencev je 
bil to prvi vzpon na očaka.
Prehrana – tako lastna kot tista na Planiki – in 

nastanitev v koči sta bili odlični. Če kaj, nas 
je pestila žeja, saj smo (po)rabili res veliko 

tekočine, precej več, kot smo jo prinesli iz doline, pijača v koči pa res ni poceni. 
Ob popoldanskem vzponu na vrh smo lahko zalogo vode izdatno dopolnili na 
snežišču pod Malim Triglavom. Ob jutranjem vzponu pa ta „začasni izvir“ vode še 
ni deloval. Največji izziv je pa predstavljal obisk suhega stranišča v Domu Planika! 
Ta preizkušnja zna biti zahtevna tudi za marsikaterega odraslega, za otroke pa še 
toliko bolj. Izbirali so različne taktike, o detajlih pa raje ne bi pisali . Verjetno bo 
dovolj če povemo, da so na poti navzdol otroci že sanjali o kemičnem stranišču 
Dixi, ki smo ga imeli postavljenega v tabornem prostoru.
No, in zdaj še k obljubljenemu žrtvovanju gojzarjev. Že na dostopu do Planike 
so dvema udeležencema začeli odstopati podplati na gojzarju, tretjemu pa so celo 
popolnoma odpadli. Reševali smo s trakom ter menjavo obutve za naskok na vrh. 
Pri spustu so odpovedali še eni gojzarji. Tudi v preostalih dneh našega planinskega 
tabora – v teh smo opravili še ture na Vrtaški vrh in Bivak IV ter izlet do slapu 
Peričnik, pa preplezali težjo od obeh Mojstranških ferat – so gojzarji odpovedo-
vali poslušnost, tako da je bil skupni rezultat kar šest. Ja, prav ste prebrali: šest 
parov gojzarjev. Vsak osmi udeleženec je torej žrtvoval gojzarje za uspešno turo na 
Triglav. Ali bi to storil še enkrat? Vsekakor. Bilo je nepozabno!
Zaključimo lahko, da se ključ za uspešno izpeljano turo na Triglav skriva v temel-
jitih pripravah nanjo, še bolj pa v večletnem rednem delu z mladimi. Za slednje 
so še posebej zaslužni dolgoletni vodniki tabora MO PD Železničar, to so Jani 
Klemenčič, Damijana Kastelec Virant ter Dejan Krapež.

? Peter Pehani,
fotografije: Peter Pehani

RAŠIŠKA ODPRAVA V GRANITNE POČI SEVERNE AMERIKE
Med lanskim avgustovskim plezanjem v granitnih špicah, ki na vzhodu ščitijo fran-
cosko alpsko mesto Chamonix, smo se s prijatelji iz rašiškega alpinistična odseka 
začeli potihoma pogovarjati o odpravi v bolj oddaljene kraje. Sama želja po odpravi 
je izhajala iz izjemnega navdušenja nad plezanjem v granitnih stenah. Navdušenje 
nad plezanjem granitnih poči je izbor ciljev strnilo na področja, kjer prevladuje 
tovrsten način plezanja. Pozornost smo takoj usmerili v gorstva Severne Amerike.
Po priporočilih Slovencev, ki so v preteklosti že obiskali Kanadske dele Severne 
Amerike smo se odločili, da bo glavni cilj: The Bugaboo national park v Kanadskem 
Skalnem gorovju. Slike granitnih stoplov nad ledeniki so nas navdušile in nam dale 
motivacijo za intenzivne priprave.  Poleg pogostega plezanja in aerobnega treninga smo v 
priprave vključili tudi dva tabora v severni Italiji, prvega v Cadarese, ki je zelo znan 
po plezanju granitnih poči, in drugega v Val di Mello, kjer v glavnem prevladu-
jejo granitne plošče, ki dajo plezalcu hitro vedeti, da je granit manj popustljiv do 

površnega stopanja. 
Dan odhoda, 20. 7. 2019, se je zelo hitro bližal in preden smo se zavedli, nas je vseh 
pet članov že letelo proti Seattlu (Washington, ZDA). Takoj po prevzemu ogrom-
nega enoprostorca smo se odpravili v dobro uro oddaljeno vasico Index. Vas leži v 
goratem predelu Washingtona, tik ob reki Skykomish river, in velja za popularno 
središče za aktivnosti v naravi za prebivalce Seattla. Nas je tja pritegnila slabih 
100 metrov visoka vertikalna granitna stena, ki ponuja izvrstno plezanje poči, 
bližina letališča in zastonj prostor za kampiranje. Prvi dan odprave smo navsez-
godaj spoznali, da imajo ocene smeri v Indexu precej lokalni pridih, saj smo že v 
prvi smeri odprave preizkusili zanesljivost varovanja na manjše metulje. Po treh 
dneh plezanja smo v Seattlu prevzeli pogrešano potovalko in se odpravili na štiri 
ure dolgo pot do Squamisha v Britanski Kolumbiji. Mesto spada med najbolj znana 
svetovna središča za plezanje v granitu. Smeri v glavnem potekajo po prvovrstnih 

PD Rašica Ljubljana

”Layback” v Squamishu, avtor: Aleksij Kraljič

PD Rašica Ljubljana - Rašiška odprava v granitne poči Severne Amerike

Sestop po ozki grebenski rezi; zadaj vrh 
očaka

Sestop z Malega Triglava vodi tudi po strmih ploščah; zadaj vrhovi 
nad Krmo
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počeh in zajedah. Zaradi neposredne bližine mesta in posledično kratkih dostopov, 
pa je gneča v klasikah neizogibna. Po dveh dneh plezanja v obljudenih več razteža-
jnih smereh v Squamishu, nas je prihod slabega vremena odgnal na pot, tokrat 
globlje v kanadsko divjino proti našemu glavnemu cilju, stenam v Bugabooje. 
Po približno 800 kilometrih vožnje smo zapustili asfaltirano cesto in v kratkem 
izgubili telefonsko povezavo s preostalim svetom. Po 50 kilometrih vožnje po 
makadamski cesti skozi košat iglasti gozd smo prispeli do izhodišča za Bugabooje. 
Gorovje sestavljajo ostri granitni stolpi, obdani z ledeniki. Tik ob ledeniku na 
nadmorski višini 2500 metrov se nahaja Applebee campground, kamor smo bili 
namenjeni. Na parkirišču smo poleg vse opreme v nahrbtnike stlačili še nekaj hrane 
za več dni in okoli našega enoprostorca napeljali ograjo, ki je ščitila pnevmatike 
pred severnoameriškimi ježevci, ki se očitno radi prehranjujejo z umetnimi mate-
riali. Applebee je zgolj urejen prostor za kampiranje, ki je od najbolj popularnih 
sten oddaljen le pol ure hoda. Poleg table, na katero vsakih nekaj dni prilepijo 
vremensko napoved za 100 kilometrov oddaljeno mesto Golden, je postavljenih še 
nekaj stojal za obešanje nahrbtnikov s hrano, saj po kampu ves čas divjajo razne 
vrste zelo nadležnih glodalcev, ki so sposobni pregristi šotor in nahrbtnike, če v 
njih zavohajo kaj užitnega. To nas ni toliko obremenjevalo, saj smo vedeli, da 
če bi spali nekaj sto metrov nižje, pod gozdno mejo, bi namesto glodalčkov nad 
nami in našo hrano prežali kanadski grizliji. Kamp je na zahodu obdan s tremi 
markantnimi vrhovi, Snowpatch Spire, Bugaboo Spire in Crescent Spires. Tri od 
njih smo v naslednjih dneh v idealnem vremenu tudi uspešno osvojili, med drugim 
severovzhodni raz Bugaboo Spira, po katerem poteka 500 metrov dolga, ki spada 
med 50 najlepših vzponov v Severni Ameriki.  Za granitne stolpe je značilno, da 
nimajo svoje »prijazne« strani, po kateri se lahko mirne duše sprehodiš nazaj v 
dolino, kakor smo vajeni iz domačih gora. Sestopi s strmih špic v glavnem zahte-

Celotna ekipa in večina opreme za plezanje visokih sten v Bugaboojih, avtor: Tilen Koranter

vajo zapleteno iskanje skritih prehodov in sidrišč za spust. Uspešne vzpone v 
Bugaboojih smo večinoma proslavljali ob mnogih loncih polente s paradižnikovo 
omako.  Prelomen dogodek za izid odprave se je zgodil naslednje jutro, ko se je 
Anže med čakanjem v vrsti na stranišče zaklepetal z ameriškim plezalcem, ki je 
pred nekaj dnevi s svojo punco preplezal smer Beckey-Chouinard, ki je bil naš tihi 
cilj odprave in predvsem velika želja. Ameriški plezalec nam je v celoti razblinil 
vse dvome o vzponu, češ da saj ste Slovenci, vi boste v enem dnevu zleteli čez 
smer. To je bilo očitno nekaj, kar smo si vsi želeli slišati, zato smo že isto popoldne 
pogumno premaknili šotore v tri ure oddaljen East Creek Bivi, ki leži neposredno 
pod južno steno South Howser Towerja. Ob postavitvi šotorov na novo lokacijo nas 
je presenetila agresivna nevihta, ki je vztrajala do zgodnjih jutranjih ur. Ob tretji uri 
zjutraj, ko je v enega od naših šotorov vdrla voda in zalila oblačila, smo se odločili, 
da vzpon prestavimo na naslednji dan. Dodaten dan smo izkoristili za vzpon na 
Pidgeon Spire po zahodnem grebenu, ki spada med lepše lažje smeri v Severni 
Ameriki. Zgodaj zjutraj naslednje jutro smo nekoliko prestrašeni odkorakali pod 
steno South Howser Towerja. Smer Beckey-Chouinard v celotni višini cca. 800 
m sledi sistemu poči. Po skoraj vsakem preplezanem raztežaju je vodilni zakričal 
drugim v navezi, da je bil pravkar preplezan raztežaj najlepši, kar jih plezal. V 
vršnem, najstrmejšem delu stene, so se pojavili simptomi izčrpanosti zaradi večd-
nevnega neprestanega plezanja in pomanjkanja hranil, ki nam jih uboga polenta ni 
uspela priskrbeti. Lepota plezanja po popolnoma izpostavljenih počeh v vertikali je 
dovajala dovolj energije, da nam je večini uspelo smer prosto preplezati. Na vrhu 
smo se le za kratek čas razgledali na ožarjeno neskončno divjino med zahajanjem 
sonca in se s prvim od enajstih »abzajlov« spustili v senco severne stene, v kateri 
smo preživeli dobršen del noči med iskanjem skritih sidrišč za spuste. Po zadnjem 
spustu, ki je potekal čez orjaško krajno zev, smo se ob eni uri zjutraj dotaknili 

Nevihta na vidiku v Bugaboojih, avtor: Aleksij Kraljič
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ledenika in sestopili do šotorov. Dve uri zatem smo si privoščili še zadnjo polento 
na odpravi, tokrat praktično brez omake. Veselje po doseženem cilju odprave je 
poskrbelo, da smo utrujenosti navkljub še nekaj čas zaviti v puh pod zvezdami 
nasmejano zobali polento. Naslednje jutro smo se sproščeno odpravili v dolino 
in naprej proti mestu Banff, kjer smo v naslednjih nekaj dneh v turističnem slogu 
zelo hitro nadomestili izgubljeno maščobo. Zaradi slabega vremena smo ponovno 
odšli na 800 kilometrov dolgo pot v sončne predele zvezne države Washington v 
ZDA. Zadnje tri ure vožnje smo potovali skozi puščavo vzhodnega Washingtona, 
po čemer smo se znašli v mestecu Leavenworth, ki leži na južni strani gorovja 
North Cascades, kjer smo preživeli zadnji teden odprave. Poleg plezanja krajših 
smeri smo na zadnji aktiven dan plezali v 250 metrov visoki steni Snow Creek 
Wall, kjer smo splezali dve klasiki, katerih avtor je prav tako Fred Beckey, in 
sicer Outer Space in Orbit. Po enem mesecu plezanja smo bili vplezani do takšne 
mere, da smo lahko v celoti zaužili eleganco smeri in tako odpravi postavili piko 
na i. V domače kraje smo 16. 8. 2019 prileteli z zelo bogato in lepo izkušnjo. Na 
odpravi smo skupaj opravili 15 različnih alpinističnih vzponov, od tega pet v Squa-
mishu, šest v Bugaboojih, enega v Banffu in tri v Leavenworthu. Poleg alpinis-
tičnih vzponov smo preplezali še vsaj enkrat toliko krajših smeri. Cilj odprave smo 
dosegli s prostim vzponom v smeri Beckey-Chouinard v South Howser Towerju 
(TD+, 5.10+, 600 m).
Člani odprave so bili: Janez Toni, Anže Mikec, Andraž Muhič in Tilen Koranter iz 
AO Rašica ter Aleksij Kraljič iz AO Nova Gorica

? Tilen Koranter

Leta 1982 je bilo ustanovljeno Planinsko društvo Šentvid pri Stični.  Skozi potepe 
po hribih in planinskih kočah se je tudi nam porodila ideja, da bi imeli 

svojo planinsko kočo in hrib. Tako smo AMD Šentvid pri Stični zaprosili, da bi 
obnovili zapuščeno kaščo na Gradišču. Leta 1987 smo začeli z obnovo. Z veliko 
volje in zagona ter pridnim delom, z malo manj denarja, smo 1990 lahko uradno 
odprli obnovljeno kočo in jo poimenovali po podjetniku Josipu Lavriču iz Šentvida 
pri Stični. 

Josip Lavrič je bil rojen 1898 v Šentvidu pri Stični, kjer je leta 1986 tudi umrl. Bil 
je sin podeželskega usnjarja, čigar obrt je imela začetek v letu 1851. Študiral je v 
tujini in tam ostal do 1928. Po prihodu v domovino je od mlajšega brata odkupil 

PD Šentvid pri Stični
PD Šentvid pri Stični

West Ridge na Pigeon Spire, v ozadju Howser towers, Avtor: Tilen Koranter
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domačijo skupaj z obrtjo. S pridobljenimi izkušnjami v tujini je sezidal tovarno, 
izpopolnil tehnologijo in zaposlil več kot 50 delavcev. Leta 1944 je bil zaprt v 
Begunjah zaradi skrite podpore OF. V času vojne je tovarna pogorela. Tovarno je 
kasneje obnovil in jo leta 1946 izročil Ministrstvu za industrijo in rudarstvo SRS. 
Kasneje je tovarna spremenila svojo namembnost. 
Sama koča stoji na južni strani hriba Gradišče (519 m) pod cerkvico svetega Niko-
laja, ki je bila prvič omenjena leta 1250, kasneje vse do 17. stoletja listinski viri 
o cerkvici na našem hribu molčijo. V opeki na zidu je bila najdena letnica 1611, 

v kropilniku pa letnica 1628. Po tem so sklepali, da je šlo za prezidavo cerkve. 
Stiški opat je cerkev temeljito prezidal in postavil nov oltar sv. Ane. Leta 1675 
pa je stiški opat Maksimiljan prizidal cerkvi novo kapelo sv. Antona Padovans-
kega. Leta 1705 je bil postavljen nov glavni oltar. Leta 1897 je K.Č. opozoril na 
odkritje fresk, za oltarjem sv. Ane pa so odkrili podobo klečeče sv. Magdalene. Leta 
1930 je cerkev dobila nov oltar sv. Lucije (bivši sv. Ane), nov križev pot in nove 
tlake. Cerkev je bila tudi s pomočjo planincev popolnoma obnovljena leta 1998.

Z Lavričeve koče je lep razgled ki sega vse do Hrvaške. Na JV so na obzorju 
Gorjanci, pred njimi pa se razprostira obširno Dolenjsko hribovje Korinj, Mala 
gora, Ciganov vrh, Kočevski rog, Stojna ter Goteniška gora z Goteniškim 
Snežnikom. Za temi hribi se v lepem vremenu vidijo še hrvaški vrhovi Bjelolasica, 
Risnjak in Snježnik. Najlepši pa je pogled na Snežnik, ki se dviga nad notran-
jskim hribovjem. Proti JV pa vidimo bližnje Polževo, Kurešček in Javornik. 

Leta 1996 smo člani društva na Gradišče napeljalo elektriko. Poleg tega sta bila za 
vodo zgrajena dva vodnjaka, saj na hribu ni vodovoda. Postavili smo nove klopi, 
ki jih sedaj dopolnjujemo, da si obiskovalci lahko odpočijejo in uživajo v prelepem 
razgledu. Koča je odprta skozi celo leto ob sobotah, nedeljah in praznikih. V 
poletnem času pa tudi med tednom v popoldanskem času. Koča se odpre tudi po 
dogovoru za skupine, pohodnike. V koči nudimo pijačo in hrano. 

 Maks Jerin, 
fotografije: iz arhiva PD Šentvid pri Stični

Do koče vodi asfaltirana cesta ter veliko peš poti, ki so označene z markacijami. 
Dostop je možen iz Ivančne Gorice, Stične ter Šentvida pri Stični. Na hribu imamo 
tudi veliko parkirišče. Urejen je tudi park z otroškimi igrali, ki ga nameravamo tekom 
tega leta izpopolniti ter dopolniti z igrali na tematiko 12 krajevnih skupnosti občine 
Ivančna Gorica. Zaradi velikega obiska poteka tudi razširitev koče, ki upamo, da bo 
tudi kmalu zaključena. 

Na hribu Gradišče in pri Lavričevi koči se odvija veliko aktivnosti od športnih (pohod 
po Lavričevi poti, Romanov pohod, dvakrat letno pohod po Virskem cvingerju z 
vodenjem arheologa...), družabnih (kuharska tekmovanja, razstava buč, razstava gob, 
slik, razstava živali...), ustvarjalnih (delavnica divja hrana pod strokovnim vodstvom, 
festival kiparjev z motorno žago) do kulturnih (koncerti). Tako vsak najde nekaj zase.

PD že kar nekaj let aktivno sodeluje z občino Ivančna Gorica in zavodom Prijetno 
domače. Z njimi smo odprli tudi del trase krožne poti Prijetno domače, del poti tudi 
vzdržujemo. Pot poteka po 12 krajevnih skupnostih, ki jo pohodniki prehodijo v treh 
dneh. Že nekaj let društvo sodeluje tudi z jamarskimi klubi. Skrbimo za jame, ki se 
nahajajo okrog Gradišča: Šimenkovo brezno, Katujško jamo… 

Prihodnost društva je usmerjena v izgradnjo gospodarskega poslopja, kjer naj bi 
imeli na ogled slovenske avtohtone pasme. Na severnem delu hriba pa bo postavljen 
razgledni stolp z plezalno steno.
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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

Vodnik in popotni dnevnik po Ljubljanski mladinski poti

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

Zemljevid



Vabilo 

Pričetek 50. Planinskega tabora

Planincev MDo PD ljubljane,
s kulturniM in zabavniM PrograMoM

bo ob 11.uri in 30 Minut.
Poskrbljeno bo za hrano, 

Pijačo in glasbo.
PrireDitev bo v vsakeM vreMenu.

MDO PD LJUBLJANE
iN

PLANiNskO DrUštvO
ŠENTVID PRI STIČNI

vABitA
NA L. PLANiNski tABOr,

ki JE s sOBOtE, 30. MAJA 2020,
zArADi PANDEMiJE PrEstAvLJEN NA 

jESENSkI ČaS, kRaj IN SooRgaNIzaToR 
OstAJAtA istA.

sMeri PristoPa:
1. iz ivančne gorice 1 ura in 30 Min

2. Iz stične (Parkirišče Pri saMostanu) 1 ura

3. iz šentviDa (Parkirišče Pri oš) 1 ura

vlak iz ljubljane oDPelje v ivančno gorico ob 7. uri in 34 Min.

VIDIMo SE PRI LaVRIČEVI koČI !


