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V vsakem življenju obstajajo mejniki, ki jih 
je vredno obeležiti. 
S pričujočo brošuro, prvo odkar društvo 
obstaja, želimo delček zgodovine iztrgati 
pozabi ter ga zapisati v danes redki, 
tiskani besedi. 
Planinsko društvo Vitanje je namreč eno 
izmed redkih, ki (še) ne premore spletne 
strani, zato naj bo branje zbornika toliko 
bolj zanimivo. 
Že samo nastajanje pričujočega dela je 
zahtevalo precej truda in povezovanja 
nekdanjih akterjev, ki v sedanje delo 
društva niso več neposredno vpeti, a z 
veseljem zrejo v sadove svojega dela. 
Temelji, ki so jih zidali, so obstali in na 
njih gradimo naprej. Tako boste v brošuri 
našli že rahlo zamegljene in v kopreno 
časovne distance zavite podatke o prvih 
zametkih društva in kaj vse se je tekom 
let in desetletij dogajalo pod društvenim 
okriljem. Iz arhiva smo tako skenirali kar 
nekaj dokumenov, ki jih vključujemo 
v vsebino kot pričujoč dokaz o bogati 
dejavnosti v začetnih letih. 
Brskanje za informacijami je tudi 
svojevrsten časovni stroj in če smo 
danes navajeni informacije poiskati na  
internetu, je tovrstno početje za zadetke 

na temo PD Vitanje brezpredmetno. 
Papir kot nosilec informacij kaže na čas, 
v katerem je bil popisan. Tanki, gosto 
tipkani listi, kot je bilo potrebno, da se je 
hkrati naredilo več kopij. In plakati, ki so 
nas vabili na izlete. Nekatere so izdelali 
v napol službenem času in na napol 
službenem papirju v podjetju, kjer je bilo 
večina ustanoviteljev zaposlenih.
Časi se spreminjajo, meje tudi. V poglavju 
o poteh in štampiljkah tako najdemo 
tudi vrhove, ki jih danes ni na zemljevidu 
občine Vitanje. Naj nam bo oproščeno, 
saj smo samo sledili dokumentom in 
zapisom v arhivih, vrhovi pa ostajajo 
točno tam, kjer so že tisočletja in vabijo 
s svojo lepoto ljudi, ki znajo gledati in 
videti.
Upamo, da nam je uspelo ustvariti 
verodostojen dokument, ki priča o 
nastanku in delovanju društva ter o 
njegovem mestu v Vitanju in okolici, od 
koder naši člani večinsko izhajajo. 

Nenazadnje pa je potrebno zapisati tudi 
opravičilo za vse morebitne napake, ki 
bi jih našli ob branju. Veseli bomo vaših 
odzivov.   

Z B OR N I K U  NA  P O TF .  K r o p e c

Zbornik je izdalo Planinsko društvo Vitanje ob 40. obletnici obstoja
Gradivo zbral, uredil in oblikoval Feri Kropec

Naklada 200 kosov
Tisk: Grafika Gracer, Celje

Leto izdaje: november 2015
Avtorji fotografij: arhiv Planinskega društva Vitanje

Vse napake so namenjene dvigu pozornosti bralcev. :)
Kontakt in informacije: pdvitanje@pzs.si

Sponzor tiska je podjetje
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Moja povezanost z gorskim svetom ni “od 
nekdaj”, začela 
se je leta 1992, 
ko sem kolesaril 
do Bohinja, 
šel na Triglav 
in odkolesaril 
n a z a j . 
Naslednje leto 
sva bila že dva 
in še naslednje 

štirje. Gorski svet me je prevzel in kmalu mi je 
stopilo v bran PD Vitanje z ga. Marijo Jakop 
na čelu. Postal sem markacist, nato vodnik 
in orientacist, obiskoval sem alpinistično 
šolo in ... preživel. Začetna leta v plezališčih v 
Socki in drugod smo prebrodili brez nesreč 
in tako je sčasoma čedalje bolj planinsko 
izgledalo moje življenje. “Poslovne” poti na 
Triglav (prodaja piva) so postale aktualne že 
takrat, ko nisem imel niti svojega nahrbtnika. 
Z izposojenim in na avtoštop do izhodišča 
sem bil prepuščen sreči, a se je vedno dobro 
izšlo. 
Orientacijska tekmovanja so pustila močan 
pečat, saj smo bili ekipa, ki je s hitrostjo 
reševala kakšen manjko znanja. Po dobrem 
desetletju in pol so seveda na dnevnem 

redu druge skrbi, več je znanja in izkušenj,  a 
manj kondicije. Tudi časa je manj, a je zato 
bolj cenjen. 
Skoraj desetletje nazaj je že, ko ni bilo časa 
za gore. Službeni projekti so zahtevali celega 
človeka, med tem ko je življenje teklo mimo. 
Šele ko se je poskus oblačenja nekih starih 
hlač izjalovil, je bilo kot na dlani, da si bo 
treba vzeti več časa zase. Zimski Triglav je 
postavil stvari na svoje mesto in opoj drži še 
danes. 
Želim in privoščim vam, da si vzamete 
čas zase in greste na zrak, bodisi v okolico 
doma ali pa z nami na izlet. Trudimo se, 
da bi čimbolj uspešno krmarili med čermi 
sodobnega sveta. 
Res nimamo spletne strani, imamo pa dobro  
izdelan sistem obveščanja po elektronski 
pošti, SMS-ih in preko občinskega glasila 
Vitanjčan, v katerem najdete informacije 
o nas, dosegljivi smo pa tudi na mailu   
p d v i t a n j e @ p z s . s i .  Veseli bomo 
vašega članstva in podpore še naprej.

Varen korak, 

BE S E DA  P R E D S E DN I K A

Planinsko društvo Vitanje sodi med tista 
društva, ki so 
v naši občini 
prisotna že 
dolgo. Letos 
praznujete 40 
let obstoja.
Z uspešnim 
d e l o m 
društvo vsa ta 
leta povezuje 

generacije, ki gojijo pohodništvo in 
planinarjenje. Kako naši kraji tudi ne bi 
imeli takšnega društva, če pa imamo 
takšne naravne danosti: ravnine je v 
Vitanju bolj malo! 
Naše okolje skriva v sebi bogato 
zgodovino naših prednikov, ki so 
svojo zemljo ohranili takšno, da smo 
lahko ponosni nanje. Privablja številne 
obiskovalce, polno je izletniških točk in 
hribov, primernih za vzpon. V tem smislu 
nam je nekoliko manjša razvitost celo v 
korist – ohranili smo lepoto narave s tem, 
ko nismo dopustili drastičnih posegov 
v okolje, ki bi naj prinašali večji in hitrejši 
razvoj.

Planinsko društvo Vitanje je skozi 
obdobje delovanja vložilo veliko 
prostovoljnega dela v to ohranjanje 
naravnih danosti: člani so na primer 
čistili razne poti in tiste najbolj lepe in 
zanimive tudi markirali. Tako se sedaj po 
njih lahko - brez skrbi, da bi se izgubil - 
sprehodi tudi turist pohodnik. 
Poleg tega je bilo društvo dejavno 
na področju izobraževanja mladih in 
vodnikov, organiziranja taborov ter 
pohodov. Vse to so člani počeli z veliko 
mero dobre volje in veselja, ki je stalni 
spremljevalec vsakega planinca. 
Hvala vsem, ki ste obogatili vaše delo 
z izdajo zbornika, hvala avtorjem 
prispevkov ter vsem, ki ste sodelovali pri 
njegovi pripravi.
Ob jubileju vsem zdajšnjim in nekdanjim 
članom društva iskreno čestitam. Ponosni 
in hvaležni smo vam za vaše delo in 
uspehe, ki ste jih dosegli v štiridesetih 
letih vztrajnega dela. 

BE S E DA  Ž U PA NA

Fe r i  K r o p e c , 
predsednik Planinskega društva Vitanje

M i r k o  P o l u t n i k , 
ž u p a n  o b č i n e  V i t a n j e
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Takratna pravila Planinske zveze 
Slovenije so narekovala, da je za 
včlanitev planinskega društva v 
zvezo potrebno imeti vsaj 50 članov 
in ustanovni občni zbor je potrdil 
smiselnost lastnega društva. Po 
besedah Štefana Jelenko, enega 
izmed ustanoviteljev društva, ki je v 
času ustanovitve opravljal prakso v 
TKI Vitanje in se spoznal z ostalimi 
akterji, je bila sama ustanovitev 
društva precej stresna. Nekaj minut 
pred uradnim začetkom ustanovnega 
zbora ni bilo še nobenega od 
povabljenih, tako da so že razmišljali 
o neuspehu. Nato pa so obiskovalci le 
začeli prihajati in v kulturnem domu 
v Vitanju se je nabrala skoraj stotinja 

za ustanovitev lastnega planinskega 
društva zainteresiranih krajanov.  

Uradni datum rojstva PLANINSKEGA 
DRUŠTVA VITANJE je 25. januar 1975, 
ko je bil izveden ustanovni občni zbor. 
Ustanovne aktivnosti so potekale v 
letu 1974, ko so v obratu TKI Vitanje 
(predhodnik Uniorja Vitanje) planinsko 
zagnani zaposleni in praktikanti (Oton 
Samec, Ivan Zorko, Štefan Jelenko, Vlado 
Čečko,…) prišli do spoznanja, da kraj 
Vitanje potrebuje svoje planinsko okrilje.

Brskanje po arhivu Planinskega društva  
Vitanje naključnega iskalca informacij ne 
pusti hladnega. Prva leta so bila sploh 
intenzivna in čutiti je, da je z ustanovitvijo 
društva iz ustanoviteljev in članov 
upravnega odbora kipela energija, 
saj je pester letni hribolazniški plan že  
drugo leto postal pretesen, tako da je 
društvo organiziralo tudi planinsko šolo, 
orientacijo in tečaj za gorske stražarje.

ZG O D OV I NA  DRU Š T VA
Z A M E T K I  I N  P RVA  l E TA
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Društvo je bilo ustanovljeno in plan 
dela za poletno planinsko sezono v 
prvem letu delovanja zelo obsežen, 
zato si zasluži objavo. Vidimo, da je 
bilo v štirih mesecih skupaj 7 izletov 
oz. kar za 15 planinskih dni planiranih 
izletov.
Plan za leto 1976 je bil že bolj 
realističen in v enakem času beleži štiri 
aktivnosti v  skupnem trajanju 7 dni in 
pol. Vendar ne gre pozabiti, da je v 
tem letu bila izpeljana tudi planinska 
šola, kar priča o zagnanosti akterjev.
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Leta 1984 smo razvili svoj prapor. 
Osnutek zanj je narisal g. Jože Svetina. 
Prikazuje kraj Vitanje, levo spodaj je 
zvita planinska vrv in ob njej položen 
planinski cepin. Spodaj desno so štiri 
planinske rože: arnika, avrikelj, kranjska 
lilija ali zlato jabolko ter encijan. Nekatere 
lahko najdemo tudi na našem področju. 
Desno zgoraj kraljuje grb občine Vitanje.  
Ti cvetovi se v stilizirani podobi pojavljajo 
na prvotnih žigih vrhov in tako zaokrožajo 
prvotno grafično podobo.
Glavna predlagatelja likovnih elementov 
sta bila Oton Samec in Vlado Čečko.

DRU Š T V E N I  P R A P OR

1

2
4

3

1 - PRAPORŠČAK FRANCI KOTNIK V JERUZALEMU, 2011
2 - NA PAUS PAPIR S ČRNILOM IZRISAN OSNUTEK PRAPORA
3 - PRVA STRAN PRAPORA
4 - SLIKOVNA STRAN PRAPORA PO RISBI JOŽETA SVETINE
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VS I  NA Š I  P R E D S E DN I K I Č L A N S T V O

Članstvo se vseskozi spreminja in podobno kot na nivoju Planinske 
zveze Slovenije je tudi znotraj društva opaziti večja nihanja. 
V začetnih letih je bilo tudi več kot 250 članov, a je število vztrajno 
padalo do nekaj nad petdeset. Upoštevaje novo ustanovljena 
društva (PD Vojnik, 1995; PD Dobrna, 2001) je treba vzeti v zakup, 
da je bilo Planinsko društvo Vitanje vedno zelo povezano s Socko 
in z Novo Cerkvijo (nekoč Strmec), od koder so prihajali tudi Oton 
Samec, bratje Zorko, Franci Kotnik, Brane Petre, Boris Žerovnik in 
drugi, ki so bili ustanovitelji in vidni akterji na različnih funkcijah v 
društvu. 

Leto člani
1975 250
1976 267
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983 245
1984 199
1985 192
1986 172
1987 140
1988 132
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996 149
1997 144
1998 123
1999 130
2000 100
2001 90
2002 71
2003 52
2004 60
2005 73
2006 91
2007 100
2008 98
2009 82
2010 91
2011 86
2012 64
2013 90
2014 84
2015 101

Do danes je predsedniško mesto zasedalo 11 predsednikov, ki so društvo vodili skozi 
štiri desetletja. To so bili:

Edvard Kos (1975–76) je bil prvi 
predsednik. Zaposlen je bil v TKI Vitanje, 
kjer je bilo gnezdo nastajajočega društva. 
Nenadna smrt v januarju ‘76je botrovala 
nekaj hitrim rošadam in februarja istega 
leta je predsedniško mesto prevzel 

Ivo Jakop (1976–80), ki je planinsko 
aktiven še danes. V njegovem mandatu 
beleži društvo npr. prvo izobraževanje za 
gorske stražarje v organizaciji Planinskega 
društva Vitanje in planinski tabor občine 
Slovenske Konjice na Klemenči Jami.

Slavko Gošnik (1980–81) je vodil najprej 
mladinski odsek, nato pa tudi  društvo 
kot predsednik. Danes živi in dela v 
Slovenskih Konjicah. 

Jože Jakop (1981–84) je Ivov brat in 
naslednji v liniji Jakopov, ki so prevzeli 
krmilo društva. V tem času je društvo 
pridobilo prapor, na Paškem Kozjaku pa 
smo prvič gostili srečanje planincev.

Vlado Čečko (1984–89) je vodil društvo 
petletni mandatu in je še vedno aktiven 
ter avtor prenekaterih umetniških 
izdelkov. V njegovem mandatu je bil 
izveden prvi nočni pohod na Stenico.

Ivan Zorko (1989–91) je bil prvi 
predsednik, ki ni bil iz Vitanja (Nova 
Cerkev). Pred tem je bil vrsto let tajnik 
društva. BIl je tudi inštruktor planinske 
vzgoje.

Jože Jakop (1991–94) je v tem obdobju 
vodil društvo že drugič, planinsko 
srečanje na Paškem Kozjak pa je postalo 
stalnica z dvomestno številko.

Marija Jakop (1994–2001) je bila 
edina predstavnica ženskega spola 
med predsedniki, društvo je vodila dva 
mandata. V obdobju njenega vodenja 
je postala Stenica priljubljena zaradi 
“marija roke”.

Tomaž Ošlak (2001–05) je bil najmlajši 
od predsednikov. Danes živi na Dobrni. 
V njegovem mandatu je bilo že 20. 
srečanje na Paškem Kozjaku.

Damjan Fijavž (2005–13) je društvo vodil 
dva mandata. V njegovem obdobju se je 
spet obudila tradicija jesenskega izleta 
v Dolomite. 30. srečanje na Paškem 
Kozjaku.

Franc Kropec - Feri (2013– ), aktualni 
predsednik in drugi v vrsti nevitanjčanov 
na predsedniški funkciji. 

Tabela na naslednji strani prikazuje stanje 
članstva po letih. Vmes za nekaj let ni 
znanega podatka, vendar domnevamo, da 
je bilo največ 267 in najmanj 52 članov. Tako 
spadamo med manjša planinska društva.   
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Coglians in še kaj. Tonetove diapozitive z 
naslovom “Od Stenice do Mont Blanca” 
smo občudovali tudi na enem izmed 
občnih zborov. 
Danes z združevanjem izletov s sosednjimi 
društvi pridobimo dvoje: znižamo 
organizacijske in prevozne stroške ter 
pridobimo hkrati več vodnikov, tako da 
lahko prijavljanim ponudimo lažjo in 
težjo varianto. Na tem področju trenutno 
sodelujemo s PD Dobrna, PD Vojnik, PD 
Slivnica pri Celju in PD Ptuj. V letošnjem 
letu smo tako izvedli kar nekaj izletov in s 
tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje, 
saj so izkušnje zelo pozitivne. S tem 
povečujemo meddruštveno povezanost 
na vseh ravneh. 

Planinski vodnik je strokovno 
usposobljena oseba, ki vodi planinske 
izlete. Ker pri tem prevzema veliko 
odgovornost za udeležence, svoje delo 
pa hkrati opravlja prostovoljno, mu  
svojega poslanstva ne bi uspelo dobro 
opravljati brez izjemne ljubezni do gora. 
Običajno je to oseba, ki je ni treba 
naganjati v višine in tja zahaja, ne le kadar 
vodi društveni izlet, temveč so gore 
skorajda njen drugi dom. Tam si nabira 
številne izkušnje, ki jih na organizirani 
planinski turi prenaša na udeležence. 
Sistem prostovoljnega vodništva je v 
Sloveniji po nekaterih kazalnikih najboljši 
na svetu in ga prevzemajo tudi ponekod 
v tujini. 
Kategorije planinskega vodništva so 
številne in se pridobivajo postopoma, 
prav tako kot izkušnje. Trenutni 
izobraževalni sistem omogoča 
pridobitev kategorij A, B, C, D, E, G in H, 
kjer pomeni:

A – lahke kopne ture, 
B – zahtevne kopne ture,
C – zelo zahtevne kopne ture,
D – lahke snežne ture,
E – zahtevne snežne ture,
G – lahki turni smuki,
H – zahtevni turni smuki.

Vodnik mora vsako leto podati poročilo 
o svojih aktivnostih v preteklem letu 
in se na tri leta udeležiti licenčnega 
izpopolnjevanja, kjer se seznani z 
novostmi v stroki (npr. nova oprema ali 
nova doktrina pri prvi pomoči, ipd.). 

V obdobju med 1975 in 1995 so tečaj za 
planinske vodnike ali mentorje planinske 
vzgoje opravili:
•	 Ivan Zorko,
•	 Alojz Zorko,
•	 Drago Zorko,
•	 Ivo Jakop,
•	 Jože Jakop,
•	 Marija Jakop,
•	 Tilka Jakob,
•	 Slavko Gošnik,
•	 Srečko Kolenko,  
•	 Adi Purg,
•	 Irena Zorko,
•	 Brane Petre,
•	 Vlado Kušar,
•	 Vida Petaci,
•	 Vili Petaci.

Po letu 1996 je število vodnikov v društvu 
vse do danes upadalo. Tečaj so opravili:
•	 Feri Kropec (1996),
•	 Karli Pintarič (1998),
•	 Tomaž Ošlak (2001),
•	 Gregor Košec (2001),
•	 Katarina Kotnik (2004),
•	 Bojana Volk (2014), ki je danes tudi 

načelnica vodniškega odseka.

Trenutno imamo dva aktivna vodnika, ki 
pokrivata kategorije A, B, C in D. Želimo 
si jih vsaj pet, kar bi omogočalo varno 
izvedbo izletov, hkrati pa bi razbremenilo 
obstoječa vodnika. 
Po potrebi si pomagamo tudi z najetimi 
vodniki iz drugih društev. V preteklosti 
smo se tako veliko opirali na g. Toneta 
Primožiča in vodnike PD Celje Matica. 
Z njimi smo osvajali Greifenberg, 
Montanaio, Dachstein, Hochscwab, Mt. 

V O DN I Š K I  O D S E K

S PD Vojnik na Viševniku, feb. 2015

Na Snežniku, jun. 2007

S PD Dobrna na Veliki Babi, jul. 2015
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O D S E K  Z A  P l A N I N S K A  P O TA NA Š I  V R H OV I

V Sloveniji so planinske poti označene s 
Knafelčevo markacijo. Alojzij Knafelc je 
bil slovenski kartograf in planinec, ki je 
uvedel markacijo – rdeči obroč in belo 
sredino – v slovenski planinski prostor. 
Stenica, Rogla in Paški Kozjak so vrhovi, na 
katere vodijo označene planinske poti iz 
centra Vitanja. Poti vsako leto pregledamo 
vitanjski markacisti in trudimo se, da vsaj 
enkrat letno v okviru društvenih izletov 
vse poti tudi prehodimo. Tako je Stenica 
aktualna ob občinskem prazniku, nočni 
pohod jo obudi iz spanja vsaj za en dan 
v letu. Na Roglo se podamo v začetku 
maja in ta izlet vzdržujemo že skoraj dve 
desetletji. Najpomembnejši pa je seveda 
Paški Kozjak, kjer planinsko društvo vsako 
leto konec maja pripravi tradicionalno 
planinsko srečanje na planjavi Ostrica. 
Tako s temi vsakoletnimi akcijami skrbimo, 
da so domači vrhovi “živi”, poti nanje pa 
urejene in označene.
Trenutno imamo šest licenciranih 
markacistov, ki skrbijo za urejenost poti. 
To so: 
• Uroš Kolar, načelnik,
• Danilo Vivod,
• Franci Kotnik, 
• Klemen Kotnik,
• Matjaž Krznar,
• Feri Kropec.
Delo markacista kot posebej 
usposobljenega strokovnega delavca 

obsega pregled, čiščenje, 
označevanje in vzdrževanje 
poti. Rezultat njegovega dela je 
vidna in varna pot. Za vsakoletno 
podaljšanje licence mora 
markacist predložiti seznam v 
preteklem letu opravljenih del, 
vsakih pet let pa se mora udeležiti 

licenčnega izpopolnjevanja, kjer se 
seznani z novostmi in obnovi nekatera 
znanja. 
Statistično gledano skrbimo za 
26,3 km poti, kar pomeni 4,4 km na 
posameznega markacista. Če vemo, da 
je v Sloveniji trenutno 1661 planinskih 
poti v skupni dolžini 9931 kilometrov in 
779 markacistov, pride na markacista 
skoraj 14 km poti. S to statistiko se nam za 
prihodnost urejanja poti v Vitanju ni bati. 

 

S t e n i c a ,  1 0 9 1  m

Stenica je vrh pogorja Male gore, ki spada 
v podaljšek Karavank (kamor spadata tudi 
Paški Kozjak in Konjiška gora). Na vzhodu 
ga omejuje potok Tesnica, na zahodu pa 
reka Hudinja. Poleg Stenice so v tej gruči 
še Kislica, 992 m, Kozjek, 748 m in Lindek 
z gradom, 694m. Greben Stenice je 
hkrati tudi meja med občinama Vitanje 
in Vojnik.

Za Stenico lahko z gotovostjo trdimo, 
da gre za najbolj “vitanjsko” goro. Nanjo 
uradno peljeta dve poti in sicer ena 
iz Vitanja in druga iz Belega Potoka 
(Frankolovo). V katastru poti sta obe 
zabeleženi kot enotna pot v skupni 
dolžini 8,5 km. Pred leti je tik pod vrhom 
bila jasa, ki je danes že zaraščena in tako 
s samega vrha ni razgleda na nobeno 
stran. Pod vrhom na severni strani je 
“Marija roka”, v skalo odtisnjen relief dlani 
in na tej osnovi je v neposredni bližini 
zraslo manjše svetišče. 
Vpisna knjiga beleži letno okoli 1000 
obiskov. Precejšnji delež, tudi 400, jih 
prispeva domačin Milan Pogorevc, a 
zato vpiše le vsak deseti obisk.
 
Opomba: višine vrhov na žigih lahko 
odstopajo, saj so novejše meritve 
natančnejše.

P a š k i  K o z j a k ,  1 2 7 2  m

Nekoč najvišji vrh celjske in slovenjgraške 
občine si danes delijo občine Velenje, 
Mislinja, Dobrna in Vitanje. Sam vrh 
se imenuje Basališče in se dviga 1272 
metrov visoko ter je v celoti znotraj meja 
občine Vitanje. Greben Paškega Kozjaka 
je dolg preko 12 km in ga omejujeta reki 
Paka in Hudinja. Pred leti je pot Dobrna – 
dom na Paškem Kozjaku – Vitanje v celoti 
vzdrževalo naše društvo, danes pa je pot 
z Dobrne do Ostrice pod skrbištvom PD 
Dobrna, ki obstaja od leta 2001. 

Paški Kozjak je zelo primeren tudi za turno 
kolesarjenje, saj je dobro prepleten s 
cestami in že dovolj visok, da se v poletni 
vročini začuti hladnejši zrak višin.
Na planinskem srečanju v maju je za 
evidenco na voljo žig v obliki planinskega 
čevlja.

Od leve proti desni: Klemen Kotnik, Feri Kropec, 
Matjaž Krznar in Uroš Kolar na licenčnem 
izobraževanju na Krimu aprila 2015.
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l i n d e k ,  6 9 5  m

Lindek je s svojim gradom nema 
priča pretekle slave. Danes pomeni 
sprehajanje po razvalinah že skorajda 
nepotrebno izpostavljenost, saj je 
vprašanje časa, kdaj bo nekoč mogočni 
grad postal le še kup ruševin. 
Mimo gradu poteka pot Beli Potok - 

Stenica - Vitanje, s katere je do gradu je 
le nekaj dodatnih minut hoje. 
Tod mimo gre tudi obhodnica XIV. 
divizije, ki vsebuje 30 kontrolnih točk z 
žigi. Številka 17 je na vrhu Basališča. 

K i s l i c a ,  9 9 4  m

Kislica je pogorje, katerega najvišja 
točka se imenuje Špičasti vrh in omejuje 
pogled z vrha Stenice proti jugu. Pred 
desetletji, ko je bila južno od vrha 
Stenice gozdna jasa, ki takrat še ni bila 
zaraščena, bližnja lovska preža pa še 
ne podrta, je bila Kislica glavni krivec 
za otežen pogled proti Celjski kotlini.
Takrat je Stenica beležila precej več 
obiskov kot Kislica, danes pa je stanje 
obrnjeno. PD Vitanje je takrat, ko še 
ni bilo ustanovljeno PD Vojnik, na 
nemarkirani vrh Kislice namestilo vpisno 
knjigo in žig in tako je še danes, kljub 
temu, da že od jeseni 2012 na Kislico 
vodi tudi uradna planinska pot v oskrbi 
PD Vojnik. Največ planincev gre na 
Kislico od Belega potoka, obiskovalca 
pa nagradi z razgledom, ki mu ni para 
in tudi najboljši poznavalci nizkogorja 
bodo morali priznati, da ne vedo vsega. 
Namig za izlet: prečenje celega grebena, 
saj ima Kislica dve razgledišči, na vzhodni 
in na zahodni rami grebena.

R o g l a ,  1 5 1 7  m

Pot na Roglo meri 10,5 km in okoli 
1000 metrov v višino. S tem je najdaljša 
pot v skrbništvu PD Vitanje. Na tej poti 
nimamo niti vpisne knjige niti žiga, saj ne 
gre do samega vrha oz. do razglednega 
stolpa, ampak se pri hotelu Planja združi 
s potjo, ki jo do stolpa vzdržuje PD 
Zreče.  Pot na Roglo je zelo razgledna, v 
času tradicionalnega pohoda v maju pa 
pogosto srečamo tudi še zaplate snega. 

J o ž e t o v a  p o t

PD Vitanje je ob trideseti obletnici 
društva izdalo zloženko s traso krožne 
poti. Pokojni Jože Založnik je bil idejni 
oče te poti in po njegovi smrti smo 
vsakoletni pohod po obronkih Vitanja 
poimenovali Jožetov pohod. Ker se 
trasa letno spreminja, pot ni markirana 
in zaradi tega je Jožetov pohod idealna 
priložnost za spoznavanje domačih 
vitanjskih obronkov. Čas hoje se prilagaja 
glede na kondicijo udeležencev in 
vremenske razmere, praviloma pa traja 
od 3 in 6 ur.

K o z j e k ,  7 4 8  m    

Kozjek je manj kot tričetrt kilometra visok, 
z ene strani pohleven in lahko dostopen, 
z druge pa težaven in nevaren. V brošuri 
nastopa kot naš “bivši”, saj je, podobno 
kot sta Kislica in Lindek, z ustanovitvijo 
občine Vojnik in PD Vojnik ozemeljsko 
v celoti njihov, naši žigi v arhivu pa 
pričajo o preteklosti. Na srečo ni bil nikoli 
markiran in nanj ni poti, zato je le redko 
srečati obiskovalca na njegovem vrhu, 
pa tudi višina ni po meri današnjega  
planinca. Tistim, ki poznajo prehode 
med skalovjem, pa ponudi prvobitnost   
gorskega sveta na dosegu roke in 
omogoča plezalna, skorajda alpinistična 
doživetja le streljaj od doma. 

Vendar pozor, v njegovih nedrjih je najti 
sokola selca, gamse in druge živali, ki jih 
prevelik hrup hitro odžene, zato bodimo 
veseli, da smo lahko del okolja, kjer je 
sobivanje (še) možno. 

NA Š I  V R HOV I . . .  i n  š e  n e k a j  s o s e d n j i h
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Orientirati se pomeni, vedeti kje smo. 
Ko vemo, kje smo, vemo tudi, kam je 
potrebno usmeriti nadaljnje korake, da 
dosežemo cilj. Kompas in zemljevid sta 
osnovna pripomočka, da lahko pričnemo 
z delom. 
V okrilju Planinskega društva Vitanje se 
ukvarjamo tudi s planinsko orientacijo, 
kjer poleg že naštetih pripomočkov 
uporabljamo še ravnilo, šestilo, svinčnik, 
kotomer, višinomer in še kaj bi se našlo. 
“Pukovnik” Janko Iršič je bil v začetnih 
letih delovanja društva glavni pri prenosu 
znanja na planince, ki so se že v začetnih 
letih društva merili v planinski orientaciji.
Leta 1997 sta Klemen Kotnik in Feri 
Kropec naredila tečaj orientacije in 
tako je planinska orientacija ponovno 
zaživela v našem društvu. Prvo tekmo 
smo izvedli leta 1998, na kateri je bilo 
kar 120 tekmovalcev. Takrat smo se 
nekatera društva na novo pridružila v 
savinjsko planinsko ligo, ki jo je bilo 
potrebno zaradi povečanega interesa 
razdeliti na manjše lige: Smrekovec, 

Savinjsko in Rogaško ligo. V slednji smo 
pristali mi in smo del nje še danes, a 
je na tekmi v povprečju prisotnih 30-
40 tekmovalcev, kar s stališča doživetja 
konkurence predstavlja korak nazaj, s 
stališča organizacije pa je seveda precej 
manjši zalogaj. Društvo praviloma enkrat 
letno pripravi tekmo in da niso tereni 
vedno enaki, spreminjamo tako trase 
kot izhodišča. S tem pokrivamo teren od 
Nove Cerkve do Vitanja, tekmovalcem 
pa omogočamo večjo pestrost.
Planinska orientacija pokriva širok spekter 
znanj, od kartografije do uporabe 
pripomočkov kot so kompas, GPS, 
višinomer, … Znanja, ki jih potrebujemo, 
so še vozli, prva pomoč, poznavanje 
gorstev in zaščitenih vrst gorskih rastlin. 
S tem znanjem planinec lažje spoznava 
gorski svet v svoji prvobitnosti na varen 
in poučen način.
Največji uspeh je vitanjska planinska 
orientacija doživela leta 2002, ko je 
ekipa v D kategoriji postala državni prvak 
v planinski orientaciji.

Tekmovalne kategorije so smiselno 
postavljene tako, da se lahko vsakdo 
priključi in naredi nekaj zase ter vzame 
vse skupaj kot sprehod ali tekmo na čas 
in s preverjanjem znanja.                                           

Za vse zainteresirane – javite se nam, 
veseli vas bomo. Pridobili boste planinska 
znanja, kondicijo in izkušnje.  

1

2

3

4

5

1 - ekipa na kontrolni točki
2 - državni prvaki iz leta 2002 z leve: Feri Kropec, 
Igor Prša, Robert Suholežnik, Gregor Košec, 
Iztok     Rojc
3 - iskanje točk je zanimivo tudi za najmlajše
4 - ekipa organizatorjev in tekmovalcev v Socki, 
2014
5 - ekipa organizatorjev in tekmovalcev v Socki, 
2007

F .  K r o p e c
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VA RU H  G OR S K E  NA R AV E

Kot član 
p l a n i n s k e g a 
društva Vitanje 
sem se letos 
podal na tečaj 
izobraževanja za 
varuha gorske 
narave.
Odločitev je 
bila, da bolje 
spoznam naravo 

v Sloveniji in to povežem z gibanjem.
Na izobraževanju smo spoznavali 
Kozjanski park Bohor, Veliko planino, 
Valvasorjev dom, Dovžanovo sotesko 
in širšo okolico. Zaključek in zagovor 
seminarskih nalog pa smo naredili 
na Krnskih jezerih. Tečaj je potekal 
ob vikendih, tako da smo prespali v 
planinskih kočah, se nadihali čistega 
planinskega zraka in poizkušali čim bolj 
spoznati okolje botanike, geologije, 
živalstva in vodnega sveta.
Predavatelji so prihajali iz različnih 
področjih in delujejo v okviru Triglavskega 
narodnega parka, Kozjanskega parka in 
drugih zaščitenih predelov Slovenije. 
To so bili naravovarstveniki po duši in 
strokovnosti, alpinisti, jamarji, geologi, 
biologi, gozdarji, ... 
Spoznanja so bila naslednja: ledeniški 
ekosistem v gorah je spremenjen, 
ledeniška jezera so prekomerno topla, 

onesnažena in zaradi povečanega 
obiska v gorah je potrebno mnogo bolj 
ozaveščati ljudi o vedenju in pomenu 
planinskega sveta. Od nekdaj je človek 
obiskoval gore kot pastir, zeliščar, 
pohodnik, kot lovec za preživetje, alpinist 
in v izvoru iskal mir, kotiček za preživetje 
ali pa svobodo svojega duha. 
Narava ne rabi varuha gorske narave v 
pomenu, da mora neposredno varovati 
določene predele narave, živali, rastline, 
habitate. Lahko jih opazujemo in 
spremljamo njihov razvoj in spreminjanje. 
S tem je ozaveščanje bolj poglavitno in 
pri tem je treba poiskati prijetno in toplo 
besedo za srce narave in jo deliti v krogu 
mladih ljudi, otrok in obiskovalcev narave 
in alpskega sveta.
Vse je med sabo povezano in 
spreminjanje lokalnega ekosistema 
(alpskega) vpliva na celotno spreminjanje 
narave in človeka. Kar delamo naravi 
delamo sebi hkrati. Kajti človek je 
odvisen od narave, njenih virov in lepot. 
Tako se moramo še bolj zavedati, da je 
narava tista, ki nam daje hrano in okolje 
za preživetje.
Ostanimo v duhu narave in spoštovanju 
do nje.

Planinski pozdrav, 

  U r o š  J e l e n ,  VG N

Gorski stražar je oseba, ki pridobi 
dodatna znanja o naravi in njenem 
varovanju. 
Izobraževanje poteka znotraj 
meddruštvenih odborov in tako je 
naše društvo že v prvih letih na tem 
področju naredilo velik korak naprej. 
Število gorskih stražarjev je bilo preko 
dvajset oz. 10% članov. 
Izzivi današnjega časa so veliki in 
tudi na našem področju aktualni: 
prekomerno nabiranje zdravilnih 
zelišč na Paškem Kozjaku in varovanje 
sokola selca v Socki sta le dva 
izmed njih, kjer bo potrebno najti 
kompromisni dogovor.

G OR S K I  S T R A Ž A R
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S P OM I N I

S Planinskim 
društvom Vitanje 
sem sodelovala v 
letih 1998–2001. 
To so bila na 
nek način zelo 
lepa leta. S tem, 
ko sem prevzela 
sekcijo v društvu, 
ukvarjanje z 
n a j m l a j š i m i 

planinci – Planinček, sem storila mnogo 
dobrega v prvi vrsti zase. Ko sem po 
domačih hribčkih in dolinah vodila mlade 
planince, sem spoznavala svoj kraj in se 
marsikaj naučila o mladini. S tem sem 
poskrbela tudi za kondicijo. Z vodenjem 
sekcije sem poskrbela tudi za to, da so 
mladi spoznali svoj kraj in za njihovo 
boljšo telesno pripravljenost. Skupaj smo 
se učili tudi organizacije pohodov, treba je 
bilo sodelovati s starši in z njimi usklajevati 
termine – skratka, ena sama komunikacija 

in užitek ob hoji.
Kot zanimivost naj povem, da sem ob 
tem spoznala tudi svojega moža Aleša. 
Ko sem namreč oblikovala diplomo 
za Planinčke (priznanje za opravljene 
pohode), ki so jo prejeli  ob koncu 
šolskega leta, sem potrebovala bratovo 
pomoč. Na telefon se mi je oglasil njegov 
sodelavec Aleš, ki mi je prijazno ponudil 
pomoč pri tem, ker brata ni bilo. Tako se 
je začelo najino poznanstvo in zdaj že 
nekaj let na pohode vodiva najina dva 
otroka, Sofijo in Mihca, ki sta tudi člana 
Planinskega društva Zreče.
Društvo mi je torej v življenju dalo veliko: 
zdaj bolje poznam svoj domači kraj, 
cenim telesno pripravljenost, znam se 
organizirati, ko grem v hribe. In poglavitno: 
še vedno me v Vitanju pozdravljajo in 
ogovarjajo generacije mladih Planinčkov, 
ki sem jih nekoč vodila v hribe – le nekoliko 
oz. precej odrasli so dandanes.

P e t r a  Mr z d o v n i k  ( n e k o č  P o l u t n i k )

P L A N I N Č E K

M o j  P l a n i n č e k  i n  m o j e  P l a n i n s k o  d r u š t v o  V i t a n j e

Planinsko usmerjena osnovnošolska 
mladina je v Vitanju nekoč že bila na 
zavidljivi ravni. To kaže odstotek šolske 
populacije, ki je bil vključen v planinsko 
društvo. Danes je razmerje porušeno, 
otroci se zabavajo znotraj zidov 
domače hiše s tehniko, o kateri se nam 
v preteklosti še sanjalo ni. Jožica Ahaj, 
Marija Jakop, Tilka Jakob, Petra Polutnik, 
Magda Kos, Beno Ifko, Katarina Kotnik, 
Jelka Vivod, Metka Vivod ter Katjuša 
Kitek so osebe, ki so (bile) odgovorne, 
da je delo z mladimi še živo. V zadnjih 
letih se z najmlajšimi ukvarjata Magda 
Kos in Katjuša Kitek. 
Letni plan dela se uskladi z ostalimi 

aktivnostmi tako, da čim več akcij delimo 
bodisi z odraslimi ali s sosednjimi društvi. 
Tako smo zadnji izlet prilagodili in skupaj 
s PD Gorica pri Slivnici napolnili avtobus 
ter raziskovali kraške planote v deželi 
Martina Krpana. Šli smo na sv. Trojico, 
ki je visoka 1106 metrov in s petimi 
urami hoje predstavlja kar resen zalogaj 
za mlade planince. Najmlajša je bila 
stara pet let in po besedah starša sama 
tega ne bi zmogla, v dobri družbi je pa 
vsako delo lažje in to velja tudi za hojo. 
Tako je presegla pričakovanja staršev 
in dokazala, da je tovrstno ukvarjanje 
z mladostniki prava pot za aktivno 
preživljanje prostega časa. 

Treniranje vozlov, Vitanje 2015 Lovrenška jezera, september 2015

Na Sveti Trojici, november 2015 Muzej Pivških presihajočih jezer, 2015

D e l o  s  p r e d š o l s k o  i n  o s n o v n o š o l s k o  m l a d i n o
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J e l k a  M u r i

V  tem času, 
ko internet 
p r e v z e m a 
pobudo kot glavni 
kraj druženja, se 
mi zdi še toliko 
bolj pomembno 
in na mestu, da 
že najmlajše 
n a v d u š i m o 
za druženje v 

naravi. S tem namenom tudi planinsko 
društvo Vitanje ponuja predšolskim 
otrokom možnost druženja v hribih. Na 
ta način spoznavajo lepoto narave in si 
širijo krog prijateljstva. 
Sama sem kot otrok imela rada izlete in 
druženja v naravi. Všeč so mi bili izleti 
z družino, še bolj pa izleti s sovrstniki. 
Ponudila se mi je možnost, da tudi sama 
popeljem najmlajše v ta čudovit svet 
narave, kar sem z veseljem sprejela. In 
tako smo se skoraj vsak mesec srečevali. 
Jaz, 5–8 otrok, včasih so se nam pridružili 
tudi starši in ga. Magda Kos. Na srečanjih 
je bilo vedno veselo. Nikoli ni manjkalo 
otroškega smeha, različnih igric, 
raziskovanja in rdečih lic. Srečanja sem 
prilagodila letnemu času in tako smo 
pozno jeseni opazovali led na lužah, se 
čudili različnim vzorcem in ga lomili v 
različne oblike. Ko nam je zima postregla 

s snegom, smo se odpravili na bližnji hrib 
in se sankali, kepali in lovili. Decembra 
smo izdelovali voščilnice za bližajoče 
praznike. Spomladi smo jo ubrali na 
bližnji hrib. Kljub temu, da je bila včasih 
pot strma, naporna ali dolga, nam ni 
zmanjkalo časa za klepet in kakšno 
veselo pesem. V najlepšem spominu pa 
mi je ostal izlet na bližnji Krajnikov grad. 
Takrat so otroci imeli nalogo, da sami 
najdejo pot in me pripeljejo do razvalin. 
Bili so pravi raziskovalci. Po osvojenem 
cilju smo v bližini gradu imeli še dovolj 
časa za igrice in raziskovanje narave ter 
skrivalnice. Da smo imeli dovolj moči, 
volje in energije, smo želodčke napolnili 
z malico, ki smo jo pridno nosili v 
nahrbtniku. Otroci so jo hitro pospravili 
vase in ni bilo lepšega kot jih opazovati, 
kako jim tekne.
Čeprav mi je kdaj bilo težko pripraviti 
vabila, material in poiskati primerno pot, 
sem se srečanj z otroki veselila in ni mi 
žal časa in truda, ki sem ga za to porabila.
Sama veliko zahajam v hribe. V različnih 
obdobjih življenja sem jih spoznavala 
z različno družbo in vedno sem ob 
tem uživala. Upam, da sem v obdobju, 
ko sem se družila z mladimi planinčki 
prenesla vsaj delček tega veselja tudi na 
njih in veselim se morebitnega snidenja 
v hribih.

S P OM I N I

Lepi spomini 
na planinsko 
društvo Vitanje 
sežejo že v 
moje otroštvo, 
n a t a n č n e j e 
v osnovno 
šolo, kjer sta 
nas za lepote 
p l a n i n a r j e n j a 
navduševali ga. 

Marija Jakop in ga. Tilka Jakop. Najbolj pa 
sem se vsako leto veselil tradicionalnega 
srečanja na Paškem Kozjaku, ki je name 
naredil velik pečat. V okviru OŠ Vitanje 
sem sodeloval pri kulturnem programu, 
ki smo ga pripravili učenci šole. 

V obdobju predsedovanja in vodenja 
Planinskega društva Vitanje mi je ostalo 
v spominu veliko lepih trenutkov. Naj 
navedem nekatere: 

- ustanovni občni zbor PD Dobrna, kjer 
sem tudi spoznal svojo ženo (20.4.2001),
- 20. obletnica tradicionalnega srečanja 
na Paškem Kozjaku, kjer sva z g. Otonom 
Samcem v živo predstavila dogajanje na 
Radio Šmarje,
- združitev izleta v neznano s sosednjim 
Planinskim društvom Dobrna, ki ga z 
veseljem pripravljamo še danes,
- dvodnevni planinski izleti v tujino 
(Greifenberg, Dachstein, Nizke Ture,...),

- Povezovanje s Planinskim društvom 
Slovenske Konjice — donacija klopi na 
Stolpniku, 
- otvoritev planinske table na vrhu 
Štrukljevega vrha, kjer so sodelovali tudi 
otroci Planinskega društva Vitanje pod 
vodstvom ga. Marije Jakop,
- prizadevno delo planinskega 
podmladka, kjer gre zahvala ga. Katarini 
Kotnik, ki je navduševala najmlajše za 
prve planinske korake,
- opravljano izobraževanje in izpit za 
planinskega vodnika A kategorije,
- dobri rezultati na orientacijskih 
tekmovanjih in priprava tekmovanj, kjer je 
pomembno delo opravil g. Feri Kropec,
- izvolitev novega predsednika 
planinskega društva 25. 4. 2005. 

Kljub temu, da več ne živim v Vitanju,  se 
z družino še vedno velikokrat podimo 
po Vitanjskih gričih in hribih (vzpon na 
Stenico, Paški Kozjak, Sv. Vid, Rakovec,...). 
Veliko lepih spominov me veže na 
Planinsko društvo Vitanje in vesel sem, 
da sem lahko bil del te zgodbe, ki ima v 
Vitanju že dolgo tradicijo. Verjamem, da 
sem s svojim delom in zanosom navdušil 
in osrečil planince, s katerimi smo skupaj 
družili in preživljali čas v planinah. 

   To m a ž  O š l a k

S P OM I N I

S r e č e v a n j a  z  m l a d i m i
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V tem času se je pričelo uvajati na 
Planinski zvezi Slovenije elektronsko 
vodenje članstva v spletni aplikaciji 
Naveza. To je zahtevalo dodatno 
izobraževanje in stalno posodabljanje 
podatkov v elektronski obliki in zbiranje 
pristopnih izjav. Vse to je zahtevalo tudi 
veliko prostega časa. Prav tako smo 
posodobili pravila Planinskega društva 
Vitanje, saj niso bila posodobljena od 
samega nastanka. Morali smo jih uskladiti 
z zakonodajo in z Zakonom o društvih, 
ki je izšel leta 2006. Vse to je samo 
nekaj aktivnosti, katere sem izvajal kot 
predsednik v dveh mandatnih obdobjih. 
Po predaji predsednikovanja 
naslednjemu predsedniku Francu 
Kropcu  aktivnosti nadaljujem kot 
podpredsednik planinskega društva. 
              D a m j a n  F i j a v ž

Gorski vodnik skupini pohodnikov 
razlaga življenje v naravi, v gorah.
Opozori jih tudi na dve živali, ki ju 
lahko med pohodom srečajo, in sicer 
na kozoroga in gamsa. Končno se je 
odločil tudi, da jim pokaže kako se živali 
oglašata.
“Takole se oglašajo gamsi,” je dejal, dal 
dva prsta v usta in zapiskal, “takole pa 
kozorogi”.
“Me pa res zanima, kako si prednje 
tace vtaknejo v usta!” se oglasi ena od 
pohodnic.

- - - - - -
Mladina se je vračala z gora. 
Srečali so kmeta in ga vprašali:
“Ali gremo lahko po tejle bližnjici, da 
bomo ujeli avtobus, ki odpelje ob 

osmih?”
“Lahko, lahko!” jim je dejal. “Če bo na 
pašniku bik boste na avtobusu lahko že 
ob sedmih!”

- - - - - -
Planinec si je pred planinsko kočo naročil 
kozarec kuhanega vina, natakar pa mu je 
prinesel štiri kozarce.
“Saj sem naročil le enega!” je protestiral 
planinec.
“Oh, oprostite, spet ta odmev!” se je 
opravičil natakar.

- - - - - -
Zjutraj se planinca, ki sta spala drug ob 
drugem, pogovarjata: “Grozne sanje 
sem imel. Vso noč me je tlačila mora 
in sanjal sem, da me je nekaj ščipalo v 
nogo!”
“Tudi jaz nisem dobro spal. Sanjal 
sem, da mi je zaspala noga, pa sem jo 
celo noč ščipal, da sem jo zjutraj lahko 
prebudil.”

- - - - - -
Planinec hodi po planini in ko se že 
skoraj stemni, v daljavi zagleda majhno 
kočo. Stopi tja in potrka, iz koče se zasliši 
nežen otroški glas: “Kaj bi pa radi?”
“Kaj tvojega očeta ni tu?”
“Ne. On je bil tu že prej, pa je odšel.”
“Kaj pa mama?”
“Ona je bila tukaj še pred očetom.”
“Kaj potem sam živiš tu?”
“Ne. Očka pa mama sta v koči. Tu, kjer vi 
trkate, je naše poljsko stranišče.”

- - - - - -
Joža in Francelj plezata po steni, tik 
pod vrhom. Ko Jožetu spodrsne, se 
na ostrem robu vrv pretrga. Francelj se 
zadere: “Jožaaaa, a si žiiiiv?”.
“Jaaaa, še letim...”
 

Članica  UO 
PD Vitanje sem 
postala leta 
1992. Leta 1999 
sem tajniške 
posle prevzela 
od Tilke Jakop.  
Delo tajnice sem 
opravljala vse do 
januarja 2013, 

ko  ga je prevzela Bojana Volk. Delo 
tajnice v PD Vitanje je zajemalo pisanje 
vabil za sestanke in obveščanje po 
pošti,  pisanje zapisnikov vseh sestankov 
odbora, nabava in prodaja planinskih 
znamkic, članskih izkaznic, obveščanje 
medijev o srečanju na Paškem Kozjaku, 
prijava srečanja na upravni enoti ali na 
policiji (pravila so se menjala tekom teh 
let), evidenca na Paškem Kozjaku, pisanje 
vabil in obveščanje o izletih po pošti (v 
času, ko še ni bilo sms-ov in emailov), 
pisanje voščilnic in naslovov za vse člane, 
sponzorje in ostale sodelujoče itd. V 14 
letih opravljanja tega dela se je verjetno 
našlo se marsikaj, na kar sem že pozabila.
   B e t k a  F i j a v ž

 V mesecu 
februarju 2005 
je takratnemu 
predsedniku PD 
Vitanje Tomažu 
Ošlaku potekel 
p re d s e d n i š k i 
mandat. Ker ni 
želel nadaljevati 
z omenjeno 
f u n k c i j o , 

novega kandidata za predsednika pa ni 
bilo, občni zbor ni uspel izvoliti novega 

predsednika.  Zato je na občnem zboru 
planincev v mesecu februarju sprejel 
sklep, da se podaljša mandat Tomažu 
še 3 mesece in da se med tem časom 
poišče kandidat za novega predsednika. 
Na izrednem občnem zboru konec 
aprila sem na nagovor članov UO 
sprejel funkcijo predsednika društva. 
Seveda je to bilo v časovni stiski, saj se 
je v maju bližala organizacija srečanja 
na Paškem Kozjaku in obeleženje 30. 
obletnice delovanja PD Vitanje. Na 
srečo nam je s požrtvovalnim delom 
celotnega UO uspelo izvesti srečanje na 
Paškem Kozjaku. Prav tako nam je uspelo 
izdati zgibanko za 30 let delovanja PD. 
V nadaljevanju dela sem z upravnim 
odborom uspel oživiti aktivnosti v vrtcu, 
šoli in med krajani. Število članov iz leta 
v leto je naraščalo tako da smo na koncu 
leta 2007 imeli 100 članov. V kasnejših 
letih se je število članov gibalo med 
85-95, kar je  4-5% prebivalcev Vitanja. 
Vsako leto smo izvajali tradicionalne 
pohode in izlete tako v Sloveniji kot izven 
nje, največkrat v Italijo in Avstrijo. Težave  
so bile vedno pri vodenju zahtevnih in 
zelo zahtevnih tur zaradi pomanjkanja 
vodnikov ustrezne kategorije v društvu. 
Za pomoč smo  prosili sosednja društva, 
predvsem PD Dobrno in PD Zreče. 
Na občnih zborih so člani PD Vitanje 
lahko dobili vsako leto program, 
tako, da so bili obveščeni o datumih 
izvajanja izletov. Za boljšo in hitrejšo 
obveščenost vseh članom sem uvedel 
SMS- poštarja. Tako so lahko vsi člani, ki 
so nam zaupali svojo številko mobitela, 
bili pravočasno obveščeni o naših 
aktivnostih in morebitnih spremembah 
zaradi vremena. 
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Pred startom na Rakovec, 2014

Po pogostitvi pri Šponerju, 2014

Na Rakovcu, 2014

Ostanki žage na Rakovcu, 2014

Zaljubljena bora, 2014

Prava zima, 2015
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G u s t i m i r  l a m o t

Davnega leta 1999 je občina Vitanje 
organizirala pohod do idilične vasice 
Rakovec, ki leži na nadmorski višini 
preko 1000 m. Zbralo se je kar veliko 
pohodnikov, vozil je tudi avtobus, 
žal že pokojni g. Špegelj Jože pa je 
prevažal celo s kočijo. Pot na Rakovec 
je peljala po stari furmanski poti, mimo 
kmetije Šponar in naprej po »starem 
lesu«, kot so tedaj imenovali staro pot. 
Na Rakovcu so bili med drugimi tudi 
takratni župani občin Vitanje g. Slavko 
Kranjc, Zreč g. Jože Košir in Slovenskih 
Konjic g. Janez Jazbec. Pohod se je 
končal v prijetnem druženju in uživanju 
v lepotah te prečudovite »Pohorske 
vasice«.
Naslednjega leta sem kot predsednik 
odbora za družbene dejavnosti, skupaj 
s PD Vitanje, organiziral zimski pohod 
na Rakovec. Kot star »Rakovčan«  sem 
dobro poznal pot in tudi zanimivosti 
ob poti, poleg tega pa tudi zgodovino 
vasice Rakovec.
Pot nas tako vodi že 17. leto po stari 
furmanski poti mimo kmetij »Tosič« 

in kmetije »Šponar«, 
slednja nam že vsa 
ta leta pripravlja 
dobrodošlico z 
domačimi dobrotami, 
čajem, kavo in tudi kaj 
konkretnega se najde. 
Na poti pohodnikom 
vsakič obrazložm staro 
pot, pokažem jim 
tudi v skalo vklesane  
inicialke imena grofa 
Thurna, ki je bil konec 
19. stoletja lastnik 

Rakovca (cca 900ha). 
Zanimiva sta tudi »zaljubljena  bora«, ki 
se držita za roke. V sami vasici Rakovec 
se ustavimo in  zaužijemo hrano iz 
nahrbtnika. Več let je g. Jernej Kuzman 
ml. pohodnikom pripeljal topel obrok 
hrane kar na Rakovec, kasneje pa nas 
je na koncu pohoda gostil v gostilni 
Kuzman. Z Rakovca pot nadaljujemo 
proti kmetiji »Vranjek« na Paki, tudi tu 
nas z veseljem pričakajo in pogostijo 
vedno, ko nas pot zanese mimo. 
Nadaljujemo proti Vitanju, kjer nas po 
vseh teh letih pod pokroviteljstvom 
Občine Vitanje še zmeraj pogosti  
gostilna Kuzman.
Zimski pohod na Rakovec je postal 
tradicionalen, saj ga tako že 17 let 
zapored organizira PD Vitanje.
Vsem imenovanim se ob tej priložnosti 
še enkrat iz srca zahvaljujem za vse 
postorjeno in za gostoljubje in Vam 
obljubljam »VIDIMO SE NASLEDNJE 
LETO«.                                               
                                                                          

Prvi pohod leta 1999
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tako pri mnogih društvih rezervirana 
za vzpon na planjavo Ostrica pod 
Basališčem. 
Danes pride na prireditev od nekaj sto do 
preko tisoč planincev, številčnost precej 
niha glede na naklonjenost vremena in 
druge aktivnosti v spodaj ležečih krajih, 
od koder prihaja večina obiskovalcev: 
Vitanje, Socka, Nova Cerkev, Dobrna, 
Velenje, Mislinja in Dolič.
Letos smo bili primorani srečanje 
najprej prestaviti za teden dni, nato pa 
ga zaradi enako slabega vremena celo 
odpovedati. Ker obiskovalci dobijo 
evidenčni kartonček, na katerem lahko 
vsako leto potrdijo svojo udeležbo, je 
evidenca na mestu srečanja prisotna 
tudi, če je prireditev odpovedana. Tako 
nas je bilo letos na odpovedanem 

srečanju preko petdeset. To kaže, da sta 
tako termin kot lokacija zasidrana v srca 
planincev, ki prihajajo peš od blizu in 
daleč, nekateri pa se tudi pripeljejo, do 
koder je pač mogoče. 
Tekom let so se spreminjale igre in 
aktivnosti, za trideseto obletnico 
so kulturni program obogatili celo 
Modrijani. 
Vlečenje vrvi kot osrednji športni 
program je prisotno že dolga leta, 
vendar v zadnjem času zanimanje zanj 
usiha. Še pred nekaj leti je šlo za prestiž 
med vasmi, ki so lahko na takšen športen 
način dokazovale svojo moč. V začetnih 
letih se je tudi skakalo v vrečah in “vozilo 
samokolnico”, kot prikazuje zgornja 
fotografija. 

Prvo planinsko srečanje na Paškem 
Kozjaku je bilo leta 1981, seveda v 
manjšem obsegu, bolj kot izlet in 
druženje. Lokacija začetnih srečanj je 

bila nekoliko vzhodneje od današnjega 
prostora, ki predstavlja že kar “stalno” 
mesto. Že na prvem srečanju je bilo 
okoli 30 udeležencev. Ker je bil odziv 

pozitiven, so takratni 
akterji drugo 
srečanje že bolj 
družabno pripravili. 
Prišlo je okoli 
70 pohodnikov, 
organizirane so bile 
športne igre. Tekom 
let se je prav preko 
srečanja na Paškem 
Kozjaku dvigovala 
p r e p o z n a v n o s t 
p l a n i n s k e g a 
društva. Tretja 
nedelja v maju je 

II. planinsko srečanje je že dobilo vabilo v izdelani grafični podobi Športne igre na Ostrici

Skupinska fotografija II. planinskega srečanja
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1

2

12

1110

5

4

6

987

3

1 - dobitniki priznanj PD Vitanje na prireditvi,
2 - v lepem vremenu pride veliko obiskovalcev,
3 - ljudski pevci med nastopom,
4 - arnika, 5 - salomonov pečat, 6 - glavičasti repuš,
7, 8 - kukavica, 9 - orlica,
10 - gledalci med vleko vrvi,
11 - vleka vrvi,
12 - vsak po svoje nazaj proti domu
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Ob vaški situli, 2012

Smrekovec, 2014

Uršlja gora, 2010 “Žar mojster Damjan,  2014

Na Štrukjevem vrhu, 2004
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IZlET V NEZNANO S KOSTANJEVIM PIKNIKOM

Oktobra pobiramo plodove 
narave in v tem duhu je 
izveden tudi vsakoletni 
izlet v neznano. V času, ko 
je visoka planinska sezona 
že v zatonu, zimska pa še 
mesec ali dva oddaljena, 
je najprimerneje obiskati 
sredogorje ali nizkogorje 
ter v prijetnih jesenskih 
sončnih žarkih uživati v 
naravi. Smrekovec, Bistrški 
vintgar, Boč, Paški Kozjak, 
Kozjek in Kislica, Donačka 
gora, Vače in GEOSS, Uršlja gora, ... ja, 
veliko je vrhov, za katere prijavljeni nis(m)
o vedeli, da bodo naš cilj. 
Izlet je že dolga leta izveden v sodelovanju 
s Planinskim društvom Dobrna in tako se 
v organizaciji izmenjujemo vsako drugo 
leto. Naberemo kostanje, naprešamo 
jabolčnik in za vsak slučaj v nahrbtnik 
damo še sendvič, da res ne bomo lačni. 
Gospodinje napečejo še nekaj peciva in 
poleg lepega vremena je to recept za 
nepozabno druženje. 
Izbor destinacije je velika skrivnost in 
vedno pazimo, da ne pride v javnost 

prehitro, saj s tem prikrajšamo udeležence 
za napeto ugibanje, kam tokrat gremo. 
Seveda je potrebno paziti, da je pot 
primerna za čim širši krog udeležencev. 
Če je visokogorsko poletje nekako bolj 
domena samo zares dobro pripravljenih 
planincev, naj tako vsaj ta izlet ostane 
druženje in povezovanje planincev vseh 
generacij in tudi tistih, ki se v gore in 
planine podajo zgolj občasno.

DRU Š T V E N I  I Z l E T I

Donačka gora, 2008

Kislica, 1999
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NOČNI POHOD NA STENICO

Stenico obiščemo uradno vsaj enkrat 
letno, v času praznovanja občinskega 
praznika v juniju. 
Ko že skoraj pade mrak, se zberemo v 
kraju in po markirani poti počasi grizemo 
v strmino. Kresni čas pomeni, da nam 
kresnice osvetljujejo pot s spodnje in 
zvezde z zgornje strani. 

Tradicija je dolga že več kot 20 let. 
Pohod je vesele narave, kar je prikazano 
tudi na plakatu, ki nas je leta 2000 vabil 
nanj. Izdelal ga je seveda Vlado Čečko. 
V dolino pridemo včasih tudi bolj proti 
jutru, pesem pa še dolgo odmeva po 
gozdu.

13

4

2

5

1 , 2 - planinci na vrhu, 2002
3 - med potjo, 2011
4 - Stenica je, gledano s severa,  kopasta gora
5 - motiv enega izmed vabil na nočni pohod, 
     avtor Vlado Čečko
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ŠTIRI DESETlETJA “NAŠIH” DOlOMITOV

Prvič so naši člani obiskali Dolomite že 
leta 1976 in morda je bila to ljubezen na 
prvi pogled. Pet jih je bilo in sporočilo o 
lepotah je šlo naprej. Leta 1986, 1987, 
1988 in 1989 je bila zaporedna serija  
Dolomitov. Monte Piana, Cristallino 
d’Ampezzo, Piz Boe, “vitanjski greben” na 
Marmoladi, Torri del Vajolet in leta 2000 
tudi Marmolada do vrha. Oton Samec je 
odlično pripravil program in kot dober 
poznavalec znanje delil naprej. 

Leta 2006 smo uživali v pobočjih 
Montanaie s Tonetom Primožičem, nato 
pa spet v obdobju 2012 - 2015 osvajali 
ferate in vrhove Mote Patterna, Cadinov, 
Tofane di Rozes, Col Rose, Cima Manere 
in Civette, tokrat spet z lastnimi vodniki. 
Tudi za naprej je nekaj ciljev že nagledanih 
in tako ostajajo Dolomiti visoko na lestvici 
področij, kamor je vredno usmeriti 
pogled in v gorskem okolju preživeti  
naporen in sproščujoč vikend hkrati.

DRU Š T V E N I  I Z l E T I

Pelmo, 3168 mTri Cine, 2999 m
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Osnova za varno izveden planinsko turo 
je med drugim tudi brezhibna planinska 
oprema. Društvo se že od samega 
začetka trudi imeti v svoji bazi nekaj 
osnovne letne in zimske tehnične 
opreme, ki je na voljo v vodniške namene 
in seveda za izposojo vsem članom. Tako 
lahko že iz finančnega plana za leto 1976 
razberemo, da se je del sredstev namenil 
tudi za nakup tehnične opreme. 

Društvo je zavest o pomembnosti 
društvene opreme ohranilo vse do 
danes, ko je na seznamu kar precej 

elementov letne in zimske opreme. Na 
voljo je več čelad, plezalnih pasov, derez, 
cepinov, lavinskih žoln in sond, vrvi, itd. 
Oprema gre tudi kar precej v promet., 
kar pomeni, da se člani zavedajo 
pomembnosti njene uporabe. Če smo 
še pred dobrim desetletjem menili, da 
čelade na Triglav ne potrebujemo, je 
danes le še peščica planincev s takšno 
miselnostjo.
Seveda nam sama oprema, pa naj si bo 
še tako vrhunska in dobro vzdrževana, 
prav nič ne koristi, če je ne znamo 
pravilno in varno uporabljati. Zato se 
društvo, predvsem pa skrbnik opreme, 
trudi, da znanje prenaša naprej in tako 
vsakega, ki si opremo izposodi, tudi 
pouči o njeni pravilni rabi. 
O namenu, vrstah in pravilni uporabi 
opreme pa učimo tudi že najmlajše v 
okviru srečanj skupine Ciciban planinec. 
Otroci so nad opremo navdušeni in z 
zanimanjem prisluhnejo razlagi o njej. 

P l A N I N S K A  O P R E M A P l A N I N S K A  Z V E Z A  S lOV E N I J E

Planinska zveza Slovenije danes združuje 
283 društev, klubov in postaj GRS, v katere 
je skupno včlanjenih skoraj 54.000  članov. 
Leta 2013 je praznovala 120. obletnico 
organiziranega planinstva v Sloveniji. 
Planinska društva upravljajo 178 planinskih 
koč, zavetišč in bivakov s skoraj 7400 ležišči 
in več kot 10.000 sedišči. Slovenske gore 
letno obišče okoli 1,4 milijona obiskovalcev, 
ki jim je na voljo mreža 1.974 planinskih poti 
v skupni dolžini več kot 10.000 kilometrov 
po vsej Sloveniji. Za planinske poti po vsej 
Sloveniji skrbijo za to usposobljeni markacisti 
znotraj planinskih društev, v letu 2014 je bilo 
733 registriranih markacistov PZS. Planinska 
društva vzdržujejo tudi 80 planinskih veznih 
poti – obhodnic; med njimi je najstarejša 
planinska vezna pot v Sloveniji, Evropi in 
tovrstna na svetu: Slovenska planinska pot, 
ki je leta 2013 praznovala 60 let od odprtja. 
V okviru Planinske založbe izdaja PZS 
planinske zemljevide in vodnike, ki pokrivajo 
ves gorski svet Slovenije, ter strokovno in 
leposlovno literaturo. Planinski vestnik, revija 
PZS – revija za ljubitelje gora, je najstarejša 
še izhajajoča revija na Slovenskem; prvič je 
izšla že leta 1895 in tako v letu 2015 praznuje 
120 let.
PZS je nosilka in izvajalka kar 22 programov 
strokovnega usposabljanja, po katerih 
usposablja mentorje planinskih skupin, 
vaditelje orientacije, varuhe gorske narave, 
vodnike PZS za vodenje v kopnih in 
snežnih razmerah, turnokolesarske vodnike, 
alpiniste, markaciste, trenerje športnega
plezanja in inštruktorje vseh vrst. Za člane 
planinskih društev pri izvajanju planinskih 
aktivnosti (izleti, pohodi, turi, planinski tabori,
planinske šole in druga izobraževanja …) 
skrbijo strokovni kadri, ki jih usposablja PZS.

V planinskih društvih vodijo izlete v gore 
in skrbijo za člane registrirani vodniki PZS. 
Najmlajše planince v vrtcih, šolah in planinskih 
društvih usposabljajo mentorji planinskih 
skupin.
Vsem planincem, obiskovalcem gora 
vedno želimo srečno pot in varen korak. 
Vse pa opozarjamo, da se v gore in na 
svoje planinske poti podajajo primerno 
opremljeni, izbirajo naj poti, primerne svojim 
psihofizičnim sposobnostim, pred odhodom 
naj preverijo tudi vremensko (in v zimskih 
razmerah snežno) napoved, stanje poti in 
odprtost koč, odpravijo naj se dovolj zgodaj 
in o svojih poteh in načrtih obvestijo domače. 
Vedno imejmo tudi v mislih, da smo na vrhu 
šele na polovici poti – naš cilj je varno priti 
domov. Komisija za varstvo gorske narave 
poleg skrbi za varovanje okolja in narave 
usposablja varuhe gorske narave, ki delujejo 
znotraj 12 odborov za varovanje gorske 
narave v okviru posameznih meddruštvenih 
odborov. PZS ima od leta 2007 dalje tudi 
status društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju ohranjanja narave.
Naravno okolje je danes odprto in dostopno 
bolj kot kdaj prej, to pa prinaša vanj tudi 
mnogo negativnih posledic. Eden izmed 
pomembnih začetnih korakov je ozaveščanje 
in poglabljanje znanja o naravi, tako pri 
prebivalcih kot pri obiskovalcih, še posebno 
pri otrocih, mladostnikih in mladih.
Planinska zveza Slovenije si močno prizadeva 
za ustrezno ureditev omejitve vožnje z vozili v
naravnem okolju. Pri tem je združila svoja 
prizadevanja s skupnimi prizadevanji Lovske 
in Ribiške zveze Slovenije, v letu 2013 pa 
se jim je pridružila tudi Zveza tabornikov 
Slovenije.
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