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OB 20. LETNICI DRUŠTVA
Letos bo minilo 20 let od časa, ko se je skupina “Iskrašev” odločila, da ustanovijo 
Planinsko društvo Iskra Ljubljana.  V PD Iskra Ljubljana so pritegnili prijatelje 
iz različnih okolij in pridobili pestro družbo planink in planincev, s katerimi de-
limo prijetne trenutke na naših skupnih potepanjih. Vse nas združuje skupno 
veselje do odkrivanja naravnih lepot naših gora. Poleg organiziranih planinskih 
pohodov smo v teh letih uspeli organizirati tudi lastni vodniški odsek in pridobili 
dve varuhinji gorske narave.  Društvo sedaj šteje preko 100 članic in članov. 
Skupaj poleg planinskih pohodov gojimo tudi ostale kulturne, športne, do-
brodelne in zabavne aktivnosti.  Vse to smo skušali na kratko predstaviti v tem 
Zborniku.
Na naši spletni strani http://www.pd-iskra-lj.si , ki praznuje okroglo 10. letnico 
lahko preberete več o aktivnostih našega društva. 
V svojem imenu in v imenu vseh članov se želim zahvaliti vsem posameznim 
entuzijastom, planinkam in planincem, s pomočjo katerih smo uspeli dočakati 
okrogli jubilej. 

Predsednik Planinskega društva Iskra Ljubljana
Dušan Semenič

Franc Korada 
1. predsednik društva,
od 1996 do 2000

Dušan Semenič
2. predsednik društva,

od leta 2000   

NAŠI ČLANI OB USTANOVITVI DRUŠTVA
Nataša Bizilj,  Andreja Čemažar, Vojka Černe, Marko Černetič, Zvonka Černetič,  
Meta Čož, Dušan Debevec, Miha Fortuna, Ivan Garbajs, Jelka Gorenc, Mili-
ca Hiršman, Franci Hrastar, Nataša Hrastar,  Marjana Hudina, Stane Istenič, 
Marjan Klančar, Marija Knol,  Matjaž Knol, Franc Korada,  Špela Kotar,  Vladka 
Kotar, Štefka Kričej, Jože Magister, Franc Mandelj,  Franc Matko, Janez Mikec, 
Martin Peklaj, Drago Peršl, Janez Peršl, Alojz-Slavko Porenta, Marjan Punger-
čar, Rada Repše, Viktor Rojšek,  Marjana Rotar, Klaus Samardžić , Alojzija Se-
menič, Dušan Semenič, Dušan Sluga, Jure Starič , Silvo Starič , Tanja Starič, 
Tine Starič, Vlado Tavzes, Katarina Tišler, Zoran Tišler, Jože Tomc, Angelca Živič.
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ORGANI DRUŠTVA OD LETA 1996 DO 2016
Upravni odbor
Predsednik:
Franc Korada  od 1996  do 2000
Dušan Semenič  od 2000 
Podpredsednik: 
Alojzij Porenta od 1996 do 2012
Franci Hrastar od 2012
Tajnik:
Franci Hrastar od 1996 do 2000
Drago Peršl od 2000 do 2009
Marjan Klančar od 2009
Blagajničarka:
Radinka Repše od 1996 do 2003
Vladka Kotar od 2003 
Člani:
Vojka Černe od 2000 do 2003
Franci Hrastar od 2003 do 2012
Marjan Klančar od 2006 do 2009
Zlatko Verbič od 2009
Alenka Sakelšek od 2012 
Jan Skoberne od 2012 

Nadzorni odbor
Predsednik:
Stanko Istenič od 2001 do 2009
Adrijana Scortegagna od 2009 
Člani:
Jelka Gorenc od 2001 do 2007
Miha Fortuna od 2001 do 2007
Vojka Černe od 2006 do 2012
Darinka Jakovčič od 2007 do 2014
Franci Kušar od 2012 
Zoran Tišler od 2014 

Častno razsodišče
Predsednik:
Drago Peršl od 2001 do 2003
Vojka Černe od 2003 do 2012
Darko Drolc od 2012 

Člani:
Nataša Bizilj od 2001 
Zvonka Černetič od 2001 

Nekateri arhivski dokumenti pred letom 2000 so bili izgubljeni, zato ni bilo 
mogoče navesti vseh podatkov

Bahor - avgust 1999 Bevški Grintavec - avgust 1996

Neznano - Brezje pri Grosupljem december 2003



5

KRONOLOŠKI PREGLED DELOVANJA  
DRUŠTVA OD ZAČETKA DO 2016

Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je v 
Ljubljani  delovalo več planinskih društev, ki 
so bila ustanovljena v sklopu delovnih orga-
nizacij. Med temi društvi je bilo tudi Planin-
sko društvo Iskra, ki je bilo ustanovljeno že 
leta 1977. V nekaterih Iskrinih podjetjih so v 
okviru krovnega planinskega društva delovale 
planinske sekcije. Tudi v delovni organizaciji 

Elektrozveze  Stegne 11 so nekateri  planinci v začetku leta 1986 podali pobudo 
za ustanovitev planinske sekcije Iskra  Elektrozveze. 
Planinsko sekcijo Iskra  Elektrozveze so ustanovili na 
ustanovnem občnem zboru dne 19.2.1986 ob priso-
tnosti dvajsetih članov. Za predsednika upravnega od-
bora so izvolili Franca Korado. V prvem letu so v sekciji  
izvedli devet izletov s povprečno udeležbo dvanajst 
planink in planincev, ki so bili vsi razen vodnika in alpi-
nista Draga Peršla zaposleni v tej firmi. Naslednja leta 
se je aktivnost sekcije povečevala. Vanjo so sprejemali tudi člane, ki niso bili 
zaposleni v Iskri Elektrozveze. Vsak mesec so izvedli po en izlet. Zaradi zelo ak-
tivnega vodstva sekcije, se je članstvo do leta 1994 povečalo na preko štirideset 
članov. Zato so na občnem zboru leta 1995  sklenili, da se Planinska sekcija Iskra 
Elektrozveze preimenuje v samostojno Planinsko društvo Iskra ZP, Ljubljana. 

Na zahtevo društva  je Upravna enota 
Ljubljana dne 23.2.1996 izdala potrdi-
lo o vpisu PD Iskra Ljubljana v register 
društev na območju mesta Ljublja-
ne. Ta datum se smatra za ustanovni 
dan Planinskega društva Iskra Ljublja-
na. Takrat so bili v upravnem odboru 
društva: predsednik Franc Korada, 
podpredsednik Slavko Porenta, tajnik 
Franci Hrastar in blagajničarka Rada 

Repše. Ob uradni ustanovitvi društva je to imelo okoli petinštirideset  članov, 
polovica jih je bila zaposlena v Iskri Elektrozveze, upokojenec je bil le eden. 
Zanimivost tistega obdobja je bilo veliko število kegljačic in kegljačev Kegljaškega 
društva Iskra Ljubljana, ki so bili obenem zelo aktivni  tudi v planinskem društvu. 

Raduha - avgust 1989 
(še kot sekcija PD)
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Registriranih vodnikov PZS društvo takrat ni ime-
lo. Izlete so vodili starejši, izkušeni planinci, ki so 
traso predvidenega izleta prehodili vsaj enkrat 
prej. Teh je bilo v začetnih letih le pet do šest.  
Prva samostojna leta je društvo razpolagalo le s 
članarino in prispevki članov. Zaradi novega za-
kona o društvih so v začetku 1997 na občnem 

zboru sprejeli nov statut - pravila, ki 
ga je Upravna enota Ljubljana potrdila 
naslednje leto. Konec devetdesetih so 
organizatorji izletov zaznali, da so bili 
nekateri izleti zelo zanimivi in udelež-
ba številčna, zato so pričeli tudi z naje-
mom avtobusov. Planinci so to sprejeli 
z odobravanjem in udeležba se je še 
povečala. Sicer pa tista leta odpadlih 
izletov niso nadomeščali. Leta 2000 so 

člani društva izvolili novega predsednika Dušana Semeniča, upravni odbor pa se 
je razširil na sedem članov.  
Istega leta so  pričeli realizirati po dva izleta na mesec. Vse do leta 2003 je dru-
štvo finančno poslovalo le preko bla-
gajne, takrat pa si je le pridobilo tran-
sakcijski račun. Vsa leta obstoja je bil 
glavni vir prihodkov le članarina, ki je 
po pravilih PZS pripadla društvu, in 
prispevki članov. Še nekaj je značilno 
za tista leta. Na turah v visokogorje je 
postala  zaščitna čelada za udeležence 
obvezna šele leta 2004.
Prvo priznanje, to je bronasti častni 
znak PZS so konec 2003 v PD Iskra Ljubljana podelili zaslužnemu članu Slavku 

Porenti. V vseh naslednjih letih je bilo 
podeljenih še več društvenih priznanj 
in priznanj PZS. Vseh nagrajencev je 
bilo 25. 
Najvišje priznanje PZS, to je planinsko 
plaketo PZS je ob njegovi 65 letnici, 
leta 2007, prejel  tajnik društva, pokoj-
ni  Drago Peršl. Prvega vodnika PZS ka-
tegorije A je društvo dobilo šele 2003. 

Pekel - februar 1998

Košenjak - maj 1998

Pod 3283 m visokim Petzkom 
avgust 2000
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To je bil Mladen Marčeta, ki pa se vo-
dništvu zaradi osebnih razlogov ni ute-
gnil povsem posvetiti. 
Do leta 2004 je potekalo obveščanje 
članstva ustno in po telefonu ter ele-
ktronski pošti. 
V letu 2006 je zaživela spletna stran, 
ki jo od vsega začetka ureja Marjan  
Klančar. 

Na spletni strani se poleg vabil in elektronskih prijavnic za pohode in ture, redno 
objavljajo tudi fotografije in reportaže z naših izletov. 
Tisto leto je društvo oz. njen predsednik začel sodelovati v MDO PD Ljubljane. 

Trenutno v organih MDO delujeta Marjan Klančar kot član odbora za informira-
nje in propagando ter Jan Skoberne kot vodja vodniškega odbora.  
 
Na željo številnih kolesarjev smo v plan društvenih izletov vključili tudi kolesarski 
izlet. Tega so kasneje še popestrili tako, da so mu dodali sočasni pohodniški izlet, 
zaključek obeh pa je bil na skupni končni točki. V teh letih so nekateri člani uprav-
nega odbora navezali sodelovanje s predstavniki  PD Šmarna gora in PD Delo.  

Kuk nad Movražem - marec 2002

Triglav
september 2007

Šplevta - avgust 2007

Kolesarsko-pohodniški izlet - maj 2013
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S PD Delo so se Iskraši večkrat 
udeležili  izletov v soorgani-
zaciji PD Grafičar iz Zagreba, 
ki je pobrateno s PD Delo. Se-
veda je tudi PD Iskra Ljubljana  
vabila člane PD Dela in PD 
Šmarna gora na svoje izlete.
 
Društvo PD Iskra Ljubjana se 
še vedno ubada s težavami pri 
organizaciji sestankov in dru-
ženj, saj nima svojih poslovnih 

prostorov. Sedež in poštni naslov društva je še vedno v poslovni stavbi Iskre, v 
Stegnah, kjer je  zaposlen le še en član društva. Da bi si  v društvu malo izboljšali 
finančno stanje, je društvo leta 2007 na Ministrstvo za šolstvo in šport vložilo pre-
dlog za pridobitev statusa 
društva, ki deluje v javnem 
interesu na področju špor-
ta. Ta status je prejelo leta 
2008. Na podlagi te odločbe 
je PD Iskra Ljubljana posta-
lo upravičenec, kateremu je 
možno od leta 2009 dalje 
nameniti del dohodnine, ki  
poleg članarine in manjših 
donacij predstavlja edini fi-
nančnih vir društva. 

Društvo je v preteklih letih pridobilo tudi več donacij družb, kjer so bili zaposleni 
nekateri naši člani. Leta 2009 se je sedež društva iz Stegen 11 preselil v Stegne 
21. Prav tako so to leto korigirali dotedanji Pravilnik društva in ga poimenovali  

Statut. Ker je društvo kar 
nekaj časa delovalo brez 
vodnika PZS,  so člani na 
občnem zboru sklenili, 
da pošljejo na vodniški 
tečaj PZS tri člane in sicer 
Alenko Sakelšek, Marja-
na Klančarja in Dušana 
Debevca, ki so vsi postali 

Laško - Hum - junij 2013

Kostanjev piknik 
pri Jurčku - november 2014

Kopitnik - februar 2015
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vodniki kategorije A. Naslednje 
leto, to je 2010 so v društvu na 
podlagi internega razpisa izbrali 
društveni logotip. 

Značilnost obdobja po letu 2006 
je rast števila izletov, najprej na 
dva izleta na mesec, kasneje na 
tri. Vodniška trojica je 2010 v za-
dovoljstvo vseh članov nadalje-
vala s šolanjem za vodnika kate-
gorije B in D. Planinska aktivnost 
članstva se je to leto zelo povečala, na mesec smo po planu izvedli celo tri izlete. 
Nekaj pohodniških izletov je bilo kombiniranih tudi s kolesarskimi aktivnostmi. 
Po letu 2011 je upravni odbor ob ugotovitvi, da je povprečna starost članov vi-
soka, pričel aktivnosti za pomlajevanje članstva (predstavitve društva na javnih 
prireditvah, letak o delovanju  društva, …). 
Poskusi pomlajevanja članstva so rodili prve sadove. Sedaj imamo 19 % članov 
mlajših od 50 let. Prav tako je društvo pričelo z aktivnim povezovanjem z drugi-
mi planinskimi društvi in posamezniki, predvsem iz vodniških struktur. Skupina 
vodnikov se je še povečala, saj sta šolanje za kategorijo A opravila leta 2011 Jan 
Skoberne, leta 2014 pa še Roman Semenič. Vodniki so na tečajih PZS navezali 
več prijateljskih stikov z vodniki iz različnih društev v Sloveniji. Rezultat tega je 
bila udeležba na skupnih pohodih in turah  kot tudi sodelovanje pri vodenju 
pohodov in tur  PD Iskra Ljubljana. 

Kamniško sedlo - avgust 2015
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Decembra 2012 smo organizirali prvi dvodnevni tabor, v katerega smo vključili te-
oretično in praktično usposabljanje za hojo v zimskih razmerah. V letu 2013 so se 
vodniki društva povezali v vodniško skupino in pričeli z rednimi mesečnimi sestan-
ki. V letu 2014 se je na njihovo pobudo kar nekaj članov društva udeležilo tečaja 
uporabe samovarovalnega kompleta na plezališču Turnc pod Šmarno goro. 

Vsestranskost društvenega delovanja v letu 2014 se je pokazala v množični  ude-
ležbi naših članov na letnem in zimskem več dnevnem taboru, ki sta sedaj posta-
la že tradicionalna. Proti koncu leta je društvo navezalo stike tudi s PD Velikovec. 
Z nekaterimi posamezniki kot je Drago Podreberšek, ki je aktiven v Združenju za 
ohranjanje rudarske dediščine, pa je društvo sodelovalo že prej. 

V društvu je večje število upokojencev, ki so izrazili željo po večjem številu izle-
tov.  V letu 2014 smo pričeli z izvedbo dodatnih izletov med tednom, a se zadeva 
trenutno še ni »prijela«, saj so ti isti člani aktivni skoraj vsak vikend. Leta 2014 
sta članici Adrijana Scortegagna in Nadja Uršič uspešno končali izobraževanje 
za varuhinji gorske narave.  Lani so na pobudo Alenke Sakelšek zaživeli tudi zelo 
obiskani izleti za otroke, starimi med pet in dvanajst let. Jeseni 2015 se je vsa  
peterica društvenih vodnikov organizirala kot vodniški  odsek društva. Njena na-
čelnica je postala Alenka Sakelšek. Leta 2015 je bilo v društvo včlanjenih 103 
rednih in 12 pridruženih članov. Vsi ti ne živijo samo na področju Mestne občine 
Ljubljana (MOL) ampak še v 17. drugih občinah. Lahko bi se reklo, da je društvo 
v teh 20 letih postalo vseslovensko.

Izpostaviti velja tudi tradicionalni izlet na Gore – Kopitnik, ki ga organiziramo 8. 
februarja ob slovenskem kulturnem prazniku. Od leta 1996 je na Kopitnik indi-
vidualno hodila le skupina Iskrašev, od leta 2000 dalje, pa je postal ta datum in 
lokacija društvena tradicija. Tradicionalna in vedno dobro obiskana sta bila vsa 
ta leta tudi jesenski  kostanjev piknik in izlet v neznano. 

Cirkulane - november 2015
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PREJEMNIKI PRIZNANJ  PZS IN DRUŠTVA
Častni znak PZS:
Drago Peršl l. 2004

Srebrni častni znak PZS:
Dušan Semenič l.2015
Franci Hrastar l.2015
Marjan Klančar l.2015

Bronasti častni znak PZS:
Alojzij Porenta l.2003
Martin Peklaj l.2004
Vladka Kotar l.2005
Stane Istenič l.2005
Franc Mandelj l. 2006
Marjan Klančar l.2006
Dušan Semenič l.2006
Alenka Sakelšek l.2014
Jan Skoberne l.2014

Društveno priznanje:
Vojka Černe l. 2008
Dušan Debevec l.2008
Zoran Tišler l.2008
Marko Černetič l.2008
Drago Peršl l.2008
Klaus Samardžić l.2009
Lojzka Semenič l.2009
Milka Rovšek l.2010
Nataša Bizilj l.2011
Jaka Trontelj l.2012
Ivan Garbajs l.2013
Miran Kozinc l.2014
Pavle Nemček l.2015
Janez Jankovič l.2015
Katarina Tišler l 2016
Zvonka Černetič l.2016



12

STATISTIKA
Pregled gibanja članstva društvo vodimo od leta 2003 dalje. Od leta 2003 do 
2008 je društvo imelo okrog 50 članov. Z letom 2009 se je članstvo iz leta v 
leto večalo, v društvo pa so prišli tudi pridruženi člani. Z letom 2014 je društvo 
preseglo magično število 100 članov.

Z večanjem števila članstva in prihodom pridruženih članov v društvo so se 
želje po večjem številu izletov povečale. 

Prvih nekaj let je društvo organiziralo po en izlet na mesec. Novo tisočletje je 
bil mejnik, ko je društvo začelo organizirati več izletov in tur v visokogorje. Šte-
vilo izletov se je zato povečalo, saj smo uspeli organizirati tudi po dva, včasih 
tudi tri  izlete na mesec. 

Zadnja tri leta društvo beleži skokovit porast števila organiziranih izletov. Tako sta-
tistika beleži, da so bili v zadnjih treh letih organizirani več kot trije izleti na mesec.
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Število udeležencev se giblje v povprečju med 15 in 21 udeleženci na izlet. 
Leta 2010 je bila udeležba manjša, saj je bilo povprečno 13 udeležencev na 
izlet, zato pa je v letu 2014 povprečno število udeležencev naraslo na 28 na 
izlet. 
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VODNIŠKI  ODSEK  PD ISKRA  LJUBLJANA
Prostovoljno vodništvo ima v Sloveni-
ji že več kot petdesetletno tradicijo in 
planinski vodniki smo usposobljeni za 
vodenje različnih oblik planinske de-
javnosti, zlasti pa za vodenje izletov, 
gorskih in plezalnih tur, pohodov, ki 
so razporejeni po težavnosti, da se jih 
lahko udeleži čim več planink in pla-
nincev, od izurjenih in prekaljenih pa 
do planincev, ki so manj pripravljeni.   

Varnost je na prvem mestu, pot do izpolnitve raznih želja pa je pogosto težav-
na. V letu 2009 so se izšolali trije vodniki, v naslednjih letih pa še dva, tako, da 
ima društvo pet vodnikov Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju PZS) različ-
nih kategorij. Zaradi vedno večjega števila članov našega društva bomo v letu 
2016 Doro Uršič izšolali za novo vodnico. Vodniki smo združeni v Vodniškem 
odseku, za načelnico je bila izvoljena Alenka Sakelšek.
 Od leta 2013 se vodniki vsak zadnji torek v mesecu sestanemo v prostorih ČS 
Posavje. Dnevni red obsega pregled 
izvedenih tur in načrt za naslednji 
mesec ter tekočo problematiko pri 
našem vodenju. 
V letih od 2010 do 2015 so bili opra-
vljeni 203 pohodi doma in v tujini. 
Udeležilo se nas je 4584 pohodnikov 
oziroma povprečno 22 na pohod. 
Vodniki smo zadovoljni, da s svojim 
znanjem, izkušnjami in odgovornostjo pripomoremo, da na pohodih še nismo 
imeli hujše nesreče. Omeniti velja le zlom gležnja zaradi zdrsa. Vsak pohod je 
za vodnika učna ura, v kateri svoje znanje, pripravo in izvedbo pohoda usmeri 

v varnost pohodnikov. 
Skrbimo za izobraževanje in usposa-
bljanje vodnikov, ki ga določata Pra-
vilnik o vodnikih PZS in Pravilnik o or-
ganiziranosti vodnikov PZS.
Vodniki se zavedamo, da stojimo pred 
veliko odgovornostjo. Odgovornost in 
resnost do vodenja ter primeren od-
nos do pohodnikov različnih starosti, 
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zahteva ljudi z znanjem o planinskem 
svetu, ki znajo zaupano nalogo varno 
in premišljeno izpeljati. 
Našim aktivnostim pri hoji v gore lah-
ko dodamo še naslednje dejavnosti:
- usposabljanja in izpopolnjevanja za 
pridobitev višjih kategorij in podaljša-
nja licence planinskega vodnika. 
- Izpopolnjevanje iz prve pomoči 
(uporaba defibrilatorja – vsi vodniki 
vsako leto).
- večletna sodelovanja na Dnevu odprtih vrat Osnovne šole Tone Čufar, kjer 
predstavljamo dejavnost planinskega društva. Otrokom in prisotnim staršem 
predstavimo opremo za hojo in varovanje v gorah. Učenci tudi praktično pre-
izkusijo plezanje na plezalni steni.
- udeležba na vsakoletnem Zboru vodnikov.
- smo mentorji pripravnikom različnih kategorij v vodništvu. 
- Jan Skoberne je bil imenovan v Vodniški odbor MDO Ljubljana, kot predse-
dnik.- Marjan Klančar je ponovno imenovan v Odbor za informiranje in propa-
gando MDO Ljubljana, v našem društvu pa ureja spletno stran.
- izpeljali smo več čistilnih akcij v Ljubljani, skupaj s Turističnim društvom Lju-
bljanica in četrtno skupnostjo Center. 
- aktivno smo udeleženi na letnih in zimskih planinskih taborih v organizaciji 
našega društva.
- za konec naj omenim še bogato sodelovanje vodnikov z društvi: PD Delo, PD 
Šmarna gora, PD Hej, gremo naprej iz Maribora, PD Velikovec, PD Križe.
Na naše ture vabimo vse planince, ki imajo radi gibanje v naravi in prijetno 
druženje. Veseli smo vsakega pohodnika, ki se odloči, da bo domače in tuje 
gore obiskoval v naši družbi.

VODNIKI DRUŠTVA
Alenka Sakelšek
vodnik PZS A,B,D
načelnica
vodniškega odseka

Marjan Klančar
vodnik PZS A,B,D

Jan Skoberne 
vodnik PZS A,B,D

Dušan Debevec 
vodnik PZS A,B

Roman Semenič 
vodnik PZS A
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VARSTVO GORSKE NARAVE
Ena izmed osnovnih nalog planinske organi-
zacije je varovanje gorske narave in okolja, 
zato je društvo v letu 2014 na usposabljanje 
napotilo članici Nadjo Uršič in Adrijano Scor-
tegagna, ki sta pridobili strokovni naziv Varuh 
gorske narave. 
Vse večji razmah pohodništva se odraža tudi 
v gorskem svetu, zato je pomembno, da z izo-
braževanjem, vzgojo in zgledom informiramo, 
da se gorska narava ohrani tudi za prihodnje 
rodove.
Naloga varuha gorske narave je spoštovanje zakonskih in drugih predpisov s 
področja ohranjanja in varovanja gorske narave, zavzemanje za ohranitev na-
ravne in kulturne dediščine, skrb za zavarovanje ogroženih območij in ohrani-
tev naravnih vrednot v alpskem svetu, spodbujanje ustanavljanja zavarovanih 
območij, podpora varstvenim režimom Natura 2000 ter svoje znanje prenašati 
na člane in druge planince.

S seminarskima nalogama, ki sta obja-
vljeni na spletni strani društva, “Vklju-
čevanje naravo varstvenih vsebin v 
program planinskega tabora v Logarski 
dolini” in “Ohranjanje biotske pestrosti 
Ljubljanskega barja”, sta bili uspešno za-
ključeni usposabljanji za Varuha gorske 
narave pri Komisiji za varovanje gorske 
narave pri Planinski zvezi Slovenije.

Adrijana Scortegagna 
varuhinja 
gorske narave

Nadja Uršič 
varuhinja 

gorske narave
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MLADI PLANINCI
Leto 2015 je bilo na področju dela z mladimi za društvo 
prelomno, saj je v mesecu juniju poskusno organiziralo 
prvi izlet za mlade planince. Namenjen je bil otrokom, 
vnukom, nečakom članov našega društva. Že na prvem 
izletu je bila udeležba številna, otroci so bili nad izle-
tom navdušeni, zato se je društvo odločilo, da vsaka 
dva meseca organizira izlet za mlade planince. To nam 
je dalo potrditev, da lahko v prihodnosti gradimo in ši-
rimo dejavnost društva tudi na področje dela z mladimi 
v planinstvu. 
V današnjem času približati mladim gore, ni preprosto. 
Društvo se trudi, da otroke v pohodništvo pritegne sko-
zi igro in animacijo, zato smo prepričani, da se bosta z 
letom 2016 v društvu povečala članstvo in delež otrok, 
zanje pa se pripravlja tudi čisto svoj program izletov. Otroci v različnih staro-
stnih obdobjih izpolnjujejo planinske dnevnike v katere zbirajo žige osvojenih 
vrhov in izpolnjujejo naloge. Tako si zaslužijo nagradne nalepke ali priznanje.

Da noben hrib ni preveč strm, nobena pot preveč dolga, otroke vključimo v igre 
in dejavnosti. Tako smo do zdaj rešili križanko s planinsko tematiko, ustvarjali 
živali iz kolaža in tulcev toaletnega papirja, si prislužili medaljo za osvojen vrh, 
morali dobro premisliti, ko smo odgovarjali na uganke, poiskali imena vrhov 
na vsako črko abecede (še vedno nismo našli gore na črko I, nam jo pomagate 
najti?) in se šli igrico, pri kateri smo morali ugotoviti, kako rečemo samcu živa-
li: želva – želvak, krava – bik, kamela – KAMELEON! Tudi vici o »blondolaskah« 
in Pepiju so nas prijetno zabavali.

Vizija društva je, da v priho-
dnje v članske vrste privabi-
mo čim več otrok in mladih, 
zato se trudi, da bi bili izleti in 
dogodki za otroke zanimivi, 
razvedrilni, poučni in zabav-
ni. Prepričani smo, da dober 
glas, seže v deveto vas. 
Izpostaviti pa velja tudi aktiv-
nosti Alenke Sakelšek in nje-
nih predstavitev planinske 
dejavnosti osnovnošolcem.
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PLANINSKI TABORI
Ljudje smo skrivnostna bitja. Ekstro-
vertirani smo glasni, vidni, spontani 
in malce bahavi, introvertirani pa tihi, 
sramežljivi in skoraj neopazni. Ne gle-
de na različnosti pa vsi posedujemo 
znanja, spretnosti, izobrazbo, vrline 
in kompetence, ki jih lahko delimo v 
skupini enakih in enakopravnih. Že 
kmalu po vključitvi v PD Iskra Ljublja-

na sem spoznala, da se družim z izjemnimi kolegi/cami,  od katerih skoraj vsak-
do na nek način izstopa. Nekateri so mojstri ročnih spretnosti, drugi imajo 
odlične verbalne sposobnosti, tretji so odlični v fotografiji, četrti obvladajo 
multimedijsko tehnologijo, nekateri so podkovani na področju prve pomoči, 
med nami so  navdušeni ugankarji, ljubitelji astronomije, pevski navdušenci, 
folkloristi, talentirani organizatorji, turistični vodniki, ekologi……Poklicno so to 

profesionalni inženirji in tehniki različnih področij, 
arhitekti, ekonomisti,  usposobljene medicinske 
sestre, gostinci, programerji, naravoslovci…..po-
tencial, ki mora biti predstavljen in znanje, ki ne 
sme ostati v osebnih okvirih in ga je nujno treba 
deliti in širiti. Menim, da so večdnevna druženja 
idealna priložnost za učenje novih strokovnih vse-
bin,  utrjevanje pridobljenih spretnosti in znanj, 
družabne aktivnosti in ne nazadnje spoznavanje 
naših različnosti. 
S tihim zavidanjem  sem dolga leta spremljala tabo-
re, ki jih uspešno realizira PD Šmarna gora in ideja 
o organizaciji planinskih taborov je zorela, se ple-

menitila in dozorela.  Ne ravno tabor 
v klasičnem pomenu s šotori in letno 
kuhinjo, domačnost običajne planin-
ske koče sem imela v mislih. Več po-
steljne sobe, topli obrok 1 x dnevno, 
tekoča voda, če je to mogoče, skupni 
prostor ob topli peči, večerno druže-
nje,  planinska pesem, ples, kvizkote-
ka, predavanje, praktične vaje, ogled 
filma.....
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Decembra 2012 se je zgodil prvi zim-
ski vikend  v Planinskem domu na Ko-
fcah.  Kljub temu, da spalni prostori 
niso bili ogrevani in smo spali globoko 
zakopani pod odejo je bilo somišlje-
nikov in navdušencev  na tem, vzorč-
nem, zimskem taboru dovolj, da se je 
ideja potrdila in klicala k ponovitvi in 
nadgradnji. Potem je steklo kot na-
mazano. Program usposabljanja smo 
dopolnjevali, razširjali, k sodelovanju 
povabili kolege vodnike in inštruktor-

je iz drugih društev, navezali in poglobili stike s PD Križe in PD Tržič,  izkoristili 
znanja in pripravljenost prijateljev in kolegov, s katerimi se srečujemo na vo-
dniških in naravo-varstvenih usposabljanjih PZS. Do sedaj smo realizirali  štiri  

dvodnevne in tridnevne zimske tabore na izjemnih 
lokacijah ( Dom na Kofcah, Valvazorjev dom pod Sto-
lom, Gorniški učni center na Zelenici, vojašnica Ru-
dolfa Badjure na Pokljuki) in tri štiridnevna  poletna 
usposabljanja ( Dom pod Bogatinom, Dom planincev  
v Logarski dolini in Planinski učni center Bavšica). Iz-
najdljivosti, idej in dobre volje nam ne manjka.
Nasvidenje na poletnem taboru na Krvavcu.
Planinski tabor je  iz družabnega dogodka prerasel 
v izobraževalno srečanje in dobil pridevnik »uspo-
sabljanje«. Programi so temeljito pripravljeni, vsako 
leto se trudimo poiskati zanimive goste in nove vse-

bine. Ker smo pri praktičnem usposabljanju odvisni od vremenskih razmer, 
se aktivnosti dnevno prilagajajo. Trudimo se organizirati različno zahtevne 
planinske ture, prilagojene fizični in 
psihični pripravljenosti udeležencev. 
Tudi zaradi tega, ker imajo vodniki 
pravico in dolžnost zavrniti udeležbo 
na zahtevnih turah planincem, ki niso 
ustrezno opremljeni oziroma nimajo 
dovolj fizične kondicije. Teoretična 
in praktična usposabljanja so vezana 
na področja varnega gibanja v gorah 
v kopnih letnih in zasneženih zim-
skih razmerah, ukrepih ob nesrečah,  



20

DOBRODELNE  AKTIVNOSTI

prehrani v gorah, vzdrževanju in 
ohranjanju fizične in psihične kon-
dicije, prve pomoči, varstva gorske 
narave. V program po najboljših 
možnostih vključujemo tudi pred-
stavitev značilnosti lokalnega oko-
lja, flore in favne, organiziramo 
ogled filmov z gorniško vsebino, 
pripravimo potopisna predavanja, 
poskrbimo za zabavni in družabni 
večerni aktivnosti. 

Bogata vsebina za malo denarja, na kar smo organizatorji posebej ponosni. 
Praktično vsa usposabljanja  in podporne aktivnosti brezplačno izvajamo/jo 
kolegi, prostovoljci, planinski navdušenci, vodniki, inštruktorji, gostujoči pre-
davatelji, mojstri znanj in spretnosti, ki sem jim neizmerno hvaležna za njihov  
prispevek in na kar sem izjemno ponosna. V današnjem času, ko je denar do-
besedno sveta vladar, v naši sredini še vedno gojimo pripadnost, prijateljstvo, 
tolerantnost,  neprofitnost, dobrodelnost. Morebiti niti ne opazimo, ko čla-
nice napečejo koš domačega peciva in nas posladkajo, ko kolegi poskrbijo za 
»tekočo dezinfekcijo« ali kvalitetno vino, ko vodniki animirajo za izobraževanje 
svoje kolege, ko aktiviramo prijatelje in znance, da nam z glasbo in ostalimi 
aktivnostmi popestrijo večere, ko brez slabe volje brez nadomestila opravi-
mo/jo oglede in dogovore, ko uporabijo domače materiale in poklicna znanja 
za izdelavo zanimivih izdelkov, ko si sposodijo opremo in oblačila za dramske 
vložke, ko poskrbijo za potrebno multimedijsko opremo, ko…….., vsak po svo-
jih močeh in možnostih. Nismo vedno najboljši, se pa trudimo. In to šteje!

Iskrena hvala vsem, ki me v  poplavi idej  podpirate in pri organizaciji pomaga-
te.  Dokler bo interes, dobra volja in kolektivni duh, se nam za uspešna tabor-
jenja ni bati.  V duhu TOVARIŠTVA, seveda.  Slovar slovenskega knjižnega jezika 
ga takole razloži:  zavest povezanosti s tovariši in pripravljenost pomagati jim. 
Se strinjate, kajne?!

Planinke in planinci PD Iskra zbiramo rabljeno planinsko in ostalo opremo 
(nahrbtniki, čevlji, pohodni copati, bunde, vetrovke, majice itd.) za Skupnost 
Srečanje. V zadnjem letu smo zbrali preko 70 kosov razne opreme, ki jo potre-
bujejo tako za življenje v komunah, kot tudi za pohode, ki jih tudi pomagamo 
organizirati!



21

Skupnost Srečanje je pred petdesetimi 
leti ustanovil italijanski duhovnik don Pi-
erino Gelmini. Od leta 1994 pa program 
skupnosti Srečanje deluje v Sloveniji in je 
namenjena odvisnikom (moškim in žen-
skam), ki želijo prekiniti z uporabo vseh 
drog (tako legalne kot ilegalne), z zlorabo 
zdravil (psihoaktivnih), posameznikom, ki 
so po sklepu sodišča obvezno vključeni v 
terapevtski program. 
Zavod Pelikan - Karitas skrbi za koordina-
cijo dela v šestih centrih, spremlja razvoj 
kandidatov in se vključuje v reševanje 
problemov, ki se pojavljajo v skupnosti. 
Skupnost Srečanje je »šola življenja«, ki 
traja 30 do 35 mesecev in posamezniku 

vrača osebnostno ravnotežje, novo upanje in moč za polnopravno in odgovor-
no življenje, da se po zaključenem triletnem urejanju vrnejo v svoje okolje. Po 
končanem programu Skupnosti Srečanje imajo člani skupnosti tudi možnost 
dodatnega programa reintegracije, ki jim pomaga pri vrnitvi v družbo.
Poleg deklet in fantov se v program vključujejo tudi njihovi starši in svojci. 
Njim je namenjena posebna terapevtska skupina z delom v skupini, izvajajo se 
pa tudi individualna srečanja in pogovori.
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OB ŽICI OKUPIRANE LJUBLJANE
Pohod poteka po skoraj 35 km dolgi poti okoli 
Ljubljane, kjer je med 2. svetovno vojno stala žič-
nata ograja italijanskih in kasneje nemških oku-
patorjev in je zato dobila ime Pot ob žici. Poleg 
spomina na osvoboditev Ljubljane (9. maj 1945) 
je prireditev 
že s prvo iz-
vedbo želela 
spodbujati 

gibanje in zdrav način življenja, kar je njen 
glavni cilj tudi danes. 
Sobotni del prireditve je tudi Tek trojk na 
12,5 ali 29 kilometrov. 
Tudi člani našega društva se redno ude-
ležujejo pohoda, zadnja leta pa tudi  teka 
trojk. 

NAŠA DRUŽENJA SMO POPESTRILI TUDI S 
KOLESARSKIMI IZLETI

V našem društvu smo se pred leti odločili, da v mesecu maju popestrimo naše 
izlete tudi s kolesarjenjem. Običajno je to kombinirani izlet, kjer se pohodniki 
odpravijo na lažjo turo, kolesarji pa na kašnih 50 km kolesarjenja. Nekaj let 
smo imeli v planu celo dva taka izleta, ko smo kolesarili po južnem obrobju Lju-
bljane tja do Pijave Gorice, Iškega Vintgarja, Podpeči in nazaj v Ljubljano, spet 
drugič smo kolesarili v dolino Besnice, pa nazaj do Dolskega, ali tam okrog. 
Nazadnje pa smo se predlani odločili za tradicionalno varianto enega izleta 

– pohodniki na Grmado in 
Šmarno Goro, kolesarji po 
nekaj ovinkih do Šenčurja 
-  in nato se vsi skupaj sreča-
mo pri naši planinki Mariji v 
Dragočajni, kjer je vedno ve-
selo in razposajeno do zgo-
dnjih večernih ur, ko mora-
mo predvsem kolesarji hitro 
zavrteti pedala do doma.
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SODELOVANJE S ČS POSAVJE 
Glede na to, da v Četrtni skupnosti Posavje (v nadaljevanju ČS) živi kar nekaj 
članov našega društva smo se dogovorili za sodelovanje. Začetni koraki so bili 
le v vzpodbujanju stanovalcev v obliki vabil na izlete. Zato smo imeli tudi pred-
stavitev našega društva jeseni leta 2012  ob prazniku  ČS,  predstavljeni pa 
smo tudi na njihovi spletni strani. Sodelovanje smo okrepili tudi s skupnim pi-
knikom vodstev ostalih društev v ČS. Člani našega društva so se tako udeležili 
več čistilnih akcij v ČS Posavje, izobraževanja za prvo pomoč z defibratorjem, 
kakor tudi  foto delavnice po kateri smo imeli tudi razstavo fotografij. Na je-
senski proslavi ob prazniku ČS leta 2014 smo dobili tudi priznanje za uspešno 
sodelovanje. Posebno vrednost tega sodelovanja za naše društvo je v tem, da 
imamo lahko v prostorih ČS društvene sestanke.

SODELOVANJE Z DRUGIMI DRUŠTVI
Obiskovanje tečajev za planinske vodnike ter druga interna poznanstva širi-
jo mrežo prijateljstva in meddruštveno sodelovanje Planinskega društva Is-
kra Ljubljana z drugimi slovenskimi planinskimi društvi in društvi izven meja 
Slovenije. Tako v obliki skupnih izletov ali drugih oblik sodelovanja utrjujemo 
prijateljske vezi. Leta 2008 smo se povezali s PD Delo in v mesecu maju is-

tega leta dosegli vrh Ojstrnika na itali-
jansko-avstrijski meji. Posebno zanimiv 
je bil  izlet v Vojvodino leta 2011, kjer 
smo  se skupaj povzpeli na najvišji vrh 
Vojvodine – Gudurički vrh.  Člani PD 
Dela so se nam večkrat pridružili tudi 
na našem tradicionalne pohodu na Ko-
pitnik.
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Z njihovim pobratenim PD Grafičar iz Zagreba smo v preteklih letih spoznavali 
vrhove in planine v Gorskem Kotarju, Velebitu in Mosorju. Skupaj smo osvojili 
tudi najvišje vrhove na jadranskih otokih Ugljan, Pašman in Dugi otok. 

Pred desetletjem smo stkali prijateljske 
vezi s PD Šmarna gora, saj nas je njihov 
predsednik in vodnik Marjan Kovačič 
večkrat vodil na zahtevne ture kot so: 
Montaž, Veliki Hafner in Gradiško turo. 
Prijateljsko smo se povezali tudi mladi iz 
obeh društev, saj se srečujemo na raz-
ličnih tečajih, ki jih organizira Mladinska 
komisija PZS in tako svoja poznanstva 
ohranjamo tudi za prihodnja sodelova-
nja. Močno smo povezani s PD Križe in 
si tako izmenjujemo vodniške izkušnje. 

Po Ostrovrharjevi poti 1.3.2015 
prijatelji iz Maribora –  

PD »Hej, gremo naprej«
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Pomoč pri vodenju in izobraževanju nam nudita Robert Posavec in Ludvik Veber 
z ostalimi aktivnimi člani društva, mi pa jim sodelovanje vračamo. V letu 2015 
smo stopili v stik tudi s Kolesarsko-pohodniškim društvom Hej, gremo naprej! iz 
Maribora, s katerimi bomo dobre prijateljske odnose negovali tudi v prihodnje. 

Planinsko druženje pa nas povezuje tudi izven slovenskih meja, tako smo se 
srečujemo na skupnih izletih  z avstrijskim PD Velikovec. Skupaj smo obiskali 
Monte Zermulo, Gartnerkofel, Raduho in Peco.
Člani društva PD Iskra Ljubljana so v zadnjih petih letih sodelovali tudi z mar-
kacijskim odsekom prijateljskega društva PD RTV Ljubljana in Turističnim 
društvom Ljubljanica na vsakoletnih čistilnih akcijah, ki jih organizira Mestna 
občina Ljubljana.
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UTRINKI S PLANINSKIH IZLETOV
Za vse izlete od 2006 naprej so opisi in fotografije objavljeni na spletni strani 
društva.

Velebit (22.-24.5.2009)
V okviru sodelovanja s PD Delo se nas 
je nekaj Iskrašev udeležilo tridnevne-
ga izleta na Srednji Velebit. Skupaj z 
gostitelji iz PD Grafičar smo bili nasta-
njeni v planinskem domu v Ravnem 
Dabru. V soboto je glavnina planincev 
krenila pod vodstvom izkušenega vo-
dnika Dada na krožno turo po vrhovih 
severozahodno od planinskega doma. 
Pohod se je pravzaprav pričel po znani Premužićevi stezi in se nadaljeval po 
grebenih vrhov, visokih čez 1000 m. Vzpenjanje pa tudi sestopanje po marki-
rani poti med zelenimi planinskimi tratami je bilo čudovito, saj nam je sončno 
vreme in blag vetrič omogočal enkratne razglede na Jadranske otoke z dolgim 
Pagom v ospredju. Ob poti smo si ogledovali tudi številne vrste planinskega 
cvetja, med njimi drobne rože degenija, ki raste le na kamnitih tleh Velebita. 
Najtežji del tega pohoda je bila osvojitev 1304 m visokega Bačić kuka in nato 
malo zahtevnejši sestop po lestvi v dolino oziroma proti domu. Pohod je s 
postanki vred trajal dobrih 8 ur. Gostitelji so se  izkazali, saj so utrujene poho-
dnike pogostili z jagnjetino in drugimi dobrotami. Veselo druženje, pozdravni 
govori in prepevanje se je nato nadaljevalo pozno v noč. V nedeljo dopoldne 
smo krenili še na zadnji pohod na 1286 m visoki Sadikovac nad Velebitsko 
cesto. Na izhodišče se je nato večina vrnila po drugi položnejši poti in si med 
pohodom ogledovala ter fotografirala številne planinske rože.

Dušan Semenič

Slavnik (27.2.2010)
Z veseljem smo se odzvali povabilu 
vodnika  Vladota  iz PD Vojnik in se 
udeležili njihovega izleta na Slavnik. 
Takoj ko smo se zapeljali  mimo Vrhni-
ke, se je  megla razkadila in obetal se 
je sončen dan. Iz avtobusa smo izsto-
pili v Podgorju in po strmi poti krenili 
proti vrhu. Najprej smo premagovali 
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kamnito pot po gozdnatem delu, v zadnji tretjini poti pa po travnatih povr-
šinah. Tam nam je pogled že uhajal  proti morju na Koprski in Miljski zaliv. 
Slavnik je le 30 km zračne črte oddaljen od morja, njegov vrh pa se že vzpenja 
1028 m visoko. Takšna lega je jamstvo za izjemen razgled, ki se ponudi le, ko 
je ozračje čisto in vidljivost velika, tako je bilo danes. Z vrha, ki smo ga dosegli 
v uri in pol,  se nam je nudil razgled na morje prav do  Benetk in Dolomitov 
v ozadju, do Triglava, Nanosa, Kamniških planin,  Snežnika in Učke na jugu. 
Vmes pa razgibane slike  pokrajine, menjave gozda, vasi, travnikov. Po počitku 
v Tumovi koči se nas je velika večina povzpela še na bližnjo 1001 m visoko 
Grmado pod Slavnikom. Sestopili smo na severovzhodno stran do vasi Skadan-
ščina, pot smo nadaljevali še do vasi Markovščina, kjer nas je čakal avtobus.
Ker so imeli prijatelji planinci iz Vojnika načrt, da si ogledajo še nekaj ljubljan-
skih znamenitosti, smo  se jim z veseljem pridružili.  Da bi o teh kar največ 
izvedeli, smo na pomoč poklicali  poznavalko zgodovinske Ljubljane, gospo 
Majdo, tudi planinko iz PD Šmarna gora. V dobri urici,  ko smo se z vzpenjačo 
povzpeli na Ljubljanski grad, obiskali stolnico in se na koncu zbrali pri Robbo-
vemu vodnjaku pred mestno hišo, nam je povedala veliko zanimivosti o tem 
delu naše prestolnice.
Današnji, že prav pomladno topel dan smo preživeli v prijetni družbi, bili rav-
no prav telesno aktivni in na koncu nepričakovano obiskali še svoje domače 
mesto.

Adrijana Scortegagna

Matkov škaf (29.5.2011)
Na startu v Matkovem kotu smo pre-
verili opremo in razdelili čelade in de-
reze pohodnikom, ki tega še niso na-
bavili. Domačin Žiga nam je na kratko 
predstavil dolino Matkovega kota in 
Solčavo. Malo čez 9. uro smo priče-
li s hojo, prečkali melišče in se prvič 
ustavili v gozdu, kjer smo občudovali 
orhidejo Lepi čeveljc. Jutranje rose še 
ni posušilo sonce, zato je bila še zani-
mivejša za fotografe. V daljavi smo že 
videli Matkov škaf in ostenje, s kate-
rega pada pozimi sneg, sedaj pa voda. Pred stenami smo si nadeli čelade, ko 
pa smo prišli do snežišča pa tudi dereze. Nekateri so jih imeli prvič na nogah, 
vendar pri hoji niso imeli težav. Škaf je bil letos bolj skromen z višino, napra-
vili smo nekaj fotografij potem pa kaj hitro sestopili, ker je bilo v bližini več  
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sveže odlomljenih kamnov. Na toplem soncu smo napravili pavzo za malico. Pri 
sestopu je bila pred nami Olševa, zjutraj še zasnežena od padavin prejšnjega 
dne. Ponovno smo se ustavili pri orhidejah, tokrat za dlje in bili res navdušeni 
nad to, že od leta 1922 zaščiteno rastlino. Danes jo ogroža predvsem spre-
menjen način gospodarjenja z gozdovi in posegi v naravo na območju rastišč. 
Naš naslednji postanek je bil center Rinka, kjer smo si ogledali multimedijsko 
predstavitev dolin Robanov kot, Logarska dolina in Matkov kot, ter razstavo 
o življenju in naravi Solčavskega. V prodajni galeriji so bili na voljo izdelki iz 
solčavskega gorskega lesa, volne iz avtohtonih ovc jezersko-solčavske pasme, 
izdelki iz solčavskega marmorja ter živila s kmetij. Začutili smo, da domačini 
živijo s tem centrom.

Alenka Sakelšek

Veliki Hafner (Avstrija) 6.- 7.8.2011 
V prijetnem vzdušju, saj smo se med 
seboj vsi poznali, nas je šofer Denis 
varno pripeljal do jezu v dolini Mal-
te. Za sam ogled jezu in slikanja smo 
si vzeli le malo časa, saj vremenska 
napoved za popoldne ni bila najbolj 
obetajoča. V koloni smo odkorakali, 
najprej po cesti, nato pa po dokaj bla-
tni in kamniti poti. Med postanki smo 
si lahko ogledovali zasnežene vrhove in pravljično dolino z akumulacijskima 
jezeroma. Pot je speljana ob pobočju gore, tako da smo kar nekaj časa hodili, 
malo gori in malo doli, predno smo se sploh začeli resno vzpenjati. Megle so 
se začele poditi naokoli in le tu in tam smo lahko občudovali bistre potočke, 
močvirnato planino s potokom, katerega struga se je zvijala po travnatem te-
renu. Megla, voda in kamenje so bili naši stalni spremljevalci.  Na srečo je bila 
pot zelo dobro markirana in tako smo brez problemov prispeli v dobrih treh 
urah in pol do koče. Počitka ni bilo veliko saj smo se pozno v noč zabavali s 
pogovori, kartanjem in  petjem. Zgodaj zjutraj je vsa enainvajseterica krenila 
na tritisočaka, ki se je bohotil nad našo kočo. V začetku je bila pot kar prije-
tna, nato pa le kamenje in tu in tam premikajoče se skalnate plošče. Sama 
previdnost nas je bila, saj je bil vsak nenadzorovan korak prav neprijeten. Na 
najtežjih mestih je bilo nekaj “tapravih” vrvi  in ob pravilu treh oprijemajočih 
točk smo le varno prisopihali na tako zaželenih 3076 metrov.
Lep razgled na okolico smo izkoristili za razgledovanje in slikanje. Kar prome-
ten je bil danes prostor pri križu, ki obeležuje vrh. Prihajajoči pohodniki so kar 
nestrpno čakali, da smo jim odstopili prostor.
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Nismo pa pozabili postaviti svojih možicev iz špičastih kamnov, ki jih je poln 
zgornji hrbet gore. Prav
zanjimivo jih je pogledati in so prava znamenitost te gore. Pri koči smo se 
odločili, da se spustimo v dolino precej nižje kot smo imeli izhodišče prejšnji 
dan.  Še dobro, da nismo vedeli da nas čaka dolg spust, skupaj več kot 1800 
m. Z veliko volje in z nekoliko mlečnimi mišicami smo ob še dokaj ugodnem 
vremenu prispeli do ceste in še nekoliko dlje do lovske koče. Tu smo pričakali 
avtobus in tudi dež. Kljub nekoliko dolgi poti, je izlet uspel in vsi udeleženci 
smo bili zelo zadovoljni.

Marjan Klančar

Prisojnik (5.8.2012)
Gorenjci ga imenujejo Prisank!
Na hitro sem se vrnil z morja in …spla-
čalo se je. Prva nedelja v avgustu je 
bila kot naročena za skok v gore.
Pisana druščina se nas je zbrala na Vr-
šiču, saj so bili med nami člani iz PD 
Križe, Blagovica, Ptuj in Obrtnik iz Lju-
bljane, skupaj kar 26 udeležencev se 
nas je udeležilo tega zelo zahtevnega vzpona, še najbolj zahtevnega za tisto 
osmerico, ki se je na goro povzpela skozi Prisojnikovo okno. Ostala osemnaj-
sterica se je vzpona lotila po grebenski smeri, a smo nad oknom v hudem 
vetru malo počakali in se skupaj podali na vrh. In če so se v dolini spopadali 
s hudo vročino, smo se mi hladili visoko nad 2000 metri. Zaradi vetra smo si 
morali nadeti vetrovke. Kljub vsemu smo na vrhu ostali debelo uro, saj se na 
tej gori res počutiš kot kralj ali kraljica. Sorazmerno dobra vidljivost nam je 
omogočala razgled naokoli na vse naše vrhove – od Triglava in Razorja tik pred 
nami na jugu, do Krna , Kanina, mogočnega Jalovca na zahodu, pa v dolini pod 
nami kot na dlani Vršič in nad njim snežno bela Mojstrovka,  globoko spodaj 
Kranjska gora in nad njo Tromeja, zadaj Dobrač in na vzhodu še Špik in vse 
gore okoli njega –  res trenutek za uživanje.

Franci Hrastar

Jalovec (7.7.2012)
4.15 zjutraj – čas za vstajanje v domu v Tamarju.  Počasi, potem ko smo se 
okrepčali, smo eden po eden priklapljali iz doma v sveže jutro in se začeli 
pripravljati. Prvi sončni žarki so že oblizovali vršno piramido Jalovca, prizor s 
katerim so si hitro postregli fotografski navdušenci. Po formiranju skupine in 
nekaj kratkih navodilih smo odrinili proti kamnitemu očaku. Zmeren tempo in 
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čebljanje v skupini je nakazovalo rav-
no pravšnje gibanje. Toda, ali bo tako 
vzdržalo? No, ni bilo potrebno dolgo 
čakati, ko se je zadaj oglasil prvi, ki mu 
je odpovedoval ‘termostat’. Zmanjšal 
sem ‘vrtljaje’ in prilagodil tempo no-
vim razmeram. Zagrizli smo v strmi-
no po stezi za Kotovo sedlo. Nekaj 
postankov se je prav prileglo, da smo 
namočili suha grla in se zaščitili proti 
soncu, ki je vedno bolj pridobivalo na 

moči. Zgoraj na sedlu, kjer se pot položi, se pokrajina precej spremeni. Vse 
naokoli posejane večje in manjše skale na zeleni podlagi z živopisanim gorskim 
cvetjem in kristalno oblikovano kamnito gmoto v ozadju. To je kraj kot nalašč 
za daljši postanek, da smo se naužili lepot in nabrali moči za nadaljevanje. 
Pol ure je bilo dovolj, da smo se spočili in obnovili moči, enega pa še posebej 
oskrbeli s ‘poživili’ zaradi krčev, ki so 
se mu začeli pojavljati v nogah. Kre-
nili smo po stezi drug za drugim na-
prej proti vršnemu delu sedla. Jalov-
ška škrbina se je razgalila na naši levi, 
medtem ko se je daleč spodaj na naši 
desni odprla Loška Koritnica, Mangart 
pa kar ni in ni snel oblačnega klobuka. 
Tudi proti našemu vrhu so se pripo-
dile meglice, kar pa ni bilo slabo, ker 
sonce ni tako močno pripekalo. Bolj 
ko smo se približevali steni, plezalne-
mu delu poti, bolj je bilo čutiti nape-
tost v skupini, vendar smo jo s skupnimi močmi uspešno umirjali. Še posebno 
Štefan s svojimi šalami, ki jih je stresal kot iz rokava. Opremljeni s čeladami in 
varovalno opremo ter bistvenimi napotki za gibanje v novih razmerah smo za 
napredovanje vključili tudi roke. Umirjeno, premišljeno in enakomerno ple-
zanje pod budnim očesom vodnikov je narekovalo tempo do zadnjega koraka 
na vrhu. Čeprav je bilo nekaj težav s koleni in tudi kakšen žulj je ponagajal, pa 
močna volja ni omajala duha. Navdušeni nad uspehom smo si segli v roke in 
si čestitali, nekateri z vlažnimi očmi od sreče. Zamotili smo se z lepimi razgledi 
po dolinah, malo manj pa po vrhovih, ki so bili žal skriti za oblačnimi pokrovi. 
Ob sproščenem pogovoru smo obnovili zalogo energije za telo in dušo, da nas 
je varno povedla v dolino. Še nekaj fotk in vpis v knjigo, potem pa spet nazaj 
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po isti poti. Seveda je sestop zahteval še več zbranosti, varnega in odločnega 
koraka, k čemur pa sta veliko pripomogla tudi moja pomočnika Alenka in Jan. 
Polni lepih vtisov, prijetno utrujeni in z žarom v očeh smo se vrnili spet nazaj 
v ‘civilizacijo’.

Dušan Debevec

Potočka zijalka - 
zimska avantura (3.2.2013)
Hladno, vendar jasno in obetajoče 
jutro nas je pospremilo preko zasne-
ženega in malce ledenega prelaza Čr-
nivec (902 m) v presenetljivo kopno 
Savinjsko dolino. Gornji grad obilno 
sneženje predhodnega dne ni dose-
glo. Zelena trava in oblačna dolina sta nas zavedla v upanju na kopne poti 
proti Ljubnem, Lučam in Solčavi, kjer smo v Centru RINKA imeli »check point«. 
Povprečni srednji generaciji našega PD so se pridružili mladci organizatorja PD 
Solčava, njihovi prijatelji, z nami so bili kolegi iz PD Kamnik in še nekaj posame-
znikov. Nobene nervoze ni bilo čutiti, popili smo kavo, čaj, si namestili gamaše, 
prijetno klepetali……medtem pa so domačini z visokogorskih kmetij pridno či-
stili 10 km dolg dostop do turistične kmetije Rogar (1250 m), kjer naj bi bil ob 
9.30 uradni start. Pol metra svežega snega je padlo ponoči in akcija s traktorji 
in prostovoljci je trajala kar dobro uro. Da bi šli peš; dajte no, ne zganjajte pa-
nike. Domačini obvladajo svoj posel v nulo. Če zmorejo oni, zmoremo tudi mi.
Ob 11.30 je celotna skupina (cca 40 udeležencev) krenila proti uro in pol od-
daljeni Potočki zijalki. V svež polmeterski nanos snega so zakoračili mladi po-
bje, sledili so naši izkušeni malce starejši vodniki. Vztrajnost je lepa čednost….
Drago je opravičil svoj priimek, »carsko« je prevzel vodstvo in nam utrl gaz do 
cilja. Sama pot tehnično nič posebna, standardna, lepo speljana, na nekaterih 
mestih izpostavljena. Pa smo na cilju. Presenečenje? Zagotovo! V zimskih raz-
merah narava naredi ogromno »malih presenečenj«, ki jim strokovno rečejo 
ledeni stalagmiti. Malce bolj nagajivo in igrivo bi jim rekli »polje stoječih lulčk-
ov«. Dimenzije? Za vse okuse in želje.

Nadja Uršič

Setiče (Avstrijska Koroška) 22.9.2013
Prelepa, a majhna Slovenija ima med drugim tudi dobro in zelo uporabno 
prednost. Na obisk v gorato severno sosedo se lahko podaš preko enega od 
treh prelazov in si z drugega zornega kota ogledaš venec gora, ki kot bogata in 
razgibana siva čipka fizično in miselno ograjujejo domovino.
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Tokrat nam je Jan pripravil 
»butično« turo: visokogor-
je, skoraj dvatisočak, ideal-
no speljana pot po gozdu in 
med macesni, travnat vrh 
z zavetrno sončno lego in 
neponovljivim razgledom 
na dooolgi skalni greben 
Košute z nadaljevanjem 
preko Hajnževega sedla na 
Košutico, Begunjščico, Stol, 
Vrtačo. 
Pogled zaokroži še za 180 
stopinj in se spusti v široko 
dolino in nadaljuje ob Dra-
vi, mimo številnih jezer do 
Celovca, njegovega letali-
šča in naprej po slikoviti po-

krajini vse, dokler seže oko in vidljivost. Domovina ali tujina? 
Zgodovina nas Slovence umešča v ta prostor od 8. stoletja, politika pa uspe-
šno deli in ponovno združuje. Evropa tu in zdaj. Fizične meje ni, v glavi in srcu 
ostaja. 
Napisi dvojezični, markacije odlične, pokrajina idilična, ceste in hiše urejene, 
dvorišča očiščena; bujno cvetoče rože na okenskih policah pričajo o srčnosti in 
gostoljubnosti. Na pozdrav »dober dan« je odgovor
 »hallo« ali »chris gott«.
V hladnem zgodnjem jutru smo parkirali pri Ljudski šoli  v Sele/Zell-Pharre in 
preko travnika zakoračili v smrekov gozd (idealno rastišče za gobane, nekaj 
smo jih celo našli). Postanek pri lovski koči pod zorečo jerebiko, nadaljevanje 
skozi vedno redkejši gozd po mehki gozdnati poti, taktično in nenaporno spe-
ljani po pobočju, zadnje pol ure skozi vse redkejši macesnov gaj na travnato 
poraščen vetroven in razgleden vrh. Enourni počitek na sončni a zavetrni stra-
ni je bil pika na I tokratnega izleta. Naš vodnik nam je velikodušno privoščil po-
čitek in užitek. Res je prijetno, ko si enako misleča druščina lahko privošči izlet 
brez hitenja, brez pogledovanja na uro ali višinomer, ko v mehki travi zapreš 
oči in se zaziblješ v rahel dremež ali pa samo globoko zadihaš in vpijaš višino, 
širino, lepoto, dobroto…….Spoznavaj svet in domovino, smo si rekli in se vrnili 
preko Železne Kaple in prelaza Jezersko. Postanek ob Planšarskem jezeru ob-
vezen, gibanica odlična, na dobro kremno rezino je pa bolje zaviti na Bled

Nadja Uršič
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Šober (Italija) 28.9.2014
Ko smo po dobrih dveh urah iz Ramšendola prispeli na planino Kolja jama, se 
je že naredil čudovit dan in v prekrasni okolici, obdani s stenami Rabeljskih 
špic smo použili malico ter se predajali toploti sončnih žarkov. Na planini je bil 
tudi izvir studenčnice, kjer si je bilo možno obnoviti zaloge vode.
Pot nas je nato po krajšem vzponu vodila ob vznožju sten, potem pa smo se 
vzpeli na vrh Šobra. 
Od tu je prekrasen 
razgled na vse strani 
in vodnica nam je po-
kazala in poimenovala 
vsak posamezen vrh. 
Tik pod vrhom smo 
si privoščili naslednji 
postanek in podaljšali 
uživanje v čudovitih 
razgledih in božanju 
sončnih žarkov.
Sledilo je sestopanje. 
Ker smo opravili kro-
žno pot, nas je pot na 
začetku še naprej od-
daljevala od izhodišča, 
potem pa se je obrnila 
proti izhodišču. Spust 
pa je bil večinoma zmeren, le tu in tam je bilo treba paziti, ker je drselo tako 
na mokrih skalah, kot tudi v blatu in
na travnih površinah.
Malce zahtevnejši je bil le kratek odsek poti, kjer smo si pomagali z vrvjo. 
Pokrajina se je vseskozi spreminjala – ponekod smo hodili med ruševjem, po 
travnikih, pa po meliščih in tudi po gozdu.
Sestopili smo čisto na koncu doline in sledil je povratek po celi dolini, pri če-
mer smo pol poti prehodili po praktično zravnanem melišču, pol poti pa ob 
Belem potoku. Levo in desno smo še naprej lahko občudovali okoliške vrhove 
in prelestne barve, v katere so se že odela drevesa.
Na izhodišče smo se vrnili prijetno utrujeni, saj smo s počitki vred za pot po-
rabili devet ur, pri tem pa premagali 1000 m nadmorske višine in prehodili 15 
km. Vsi smo bili zelo zadovoljni, saj je izlet presegel naša pričakovanja, ki že 
tako niso bila majhna.

Onja Svit
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Španov vrh (24.5.2015)
Ker lepega travniškega, gorskega, spomladanskega cvetja nikdar ni dovolj smo 
se odpravili na  botanično-pohodniški izlet. Ste vedeli, da imamo na sloven-
skem etničnem ozemlju 120 poimenovanj za narcise? Naj jih naštejem le ne-
kaj: narcisa, ključavnica, bedenica, binkoštnica, jurjevka, medenica, medenka,
 škrotovinjek, čarovnica…
Od doma Pristava v Javorniškem Rovtu nas je lepo označena pot vodila skozi 
gozd, kjer smo občudovali kalužnice. Bujno so cvetele, saj so se struge potokov 
in potočkov pošteno napolnile z vodo, ki je pretekle dni padala z neba. Tokrat 
smo imeli srečo z vremenom, ne prevroče, o dežju ne duha ne sluha, posijalo 
je celo sonce.  Pot nas je pripeljala na prostrana travniška pobočja polna raz-
ličnih vrst travniškega cvetja, seveda imajo v tem času glavno vlogo narcise, 
vendar cvetoča čmerika, pogačice, zlatice, kukavičevke, borovnice, kačniki, 
ivanjščice in drugo cvetje ne skopari z lepoto. Tik pod Španovim vrhom pa se 
razprostirajo belo-
zeleni travniki polni narcis.
Krožno pot opravimo mimo počitniške hišice Franca Koširja z naslovom Svinj-
ska glava 1 in se priključimo poti vzpona. Vrnemo se do doma Pristava, kjer 
turo zaključimo s sprehodom skozi Zoisov park. Stavbo sedanjega doma Prista-
va je v preteklosti kot svojo rezidenco uporabljal baron in botanik Karel Zois, ki 
je na pobočju Karavank odkril Zoisovo vijolico in zvončnico. Ob stari rudarski 
stavbi je uredil botanični vrt.
Naloga, ki mi je bila tokrat zaupana (prvič sem na prošnjo vodnikov opravljala 
nalogo zadnje hodeče)  je bila tudi zame velik izziv, težav nisem imela in sem 
se iz nje tudi veliko naučila. Z veseljem jo bom opravila še kdaj.

Dora Uršič
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Krvavec, Veliki Zvoh, vrh Korena, 
Kompotela, Mokrica (8.11.2015)
Ob jutranjih 3 stopinjah v dolini, nas 
je na izhodišču pričakalo celih 14, kar 
je obetalo topel dan. Prepričali smo 
se, da temperaturna inverzija, ki jo 
omenjajo vremenarji zadnje dni, le ni 
iz trte izvita.
Že na poti proti Domu na Krvavcu smo 
opazovali hribovja proti jugu. Med-
tem ko Velikega Snežnika in Nanosa 
ni bilo možno zgrešiti, je Učka predstavljala že večjo težavo. Je levo ali desno 
od Snežnika? Njen prepoznavni obris z Vojakom je potrdil, da je tisti dvojni vrh 
na desni res pravi in da se bo ta dan videlo še daleč.
Proti oddajniku nam je bilo že vroče, česar v novembru nismo ravno vajeni. 
Prvi vrh, Veliki Zvoh, je bil dobra priložnost za ogledovanje okolice. Julijci kot 
na dlani, Snežnik na jugu, Gorjanci na jugovzhodu.
Izpostavljeni vrhovi z oddajniki so se izkazali pri lažji identifikaciji vrhov – Krim, 
Trdinov vrh, Sljeme, Boč in Učka. Za Vrtačo so se pokazali beli vrhovi v Avstri-
ji, za katere smo ugotovili, da gre za Veliki Klek (Grossglockner) in njegovo 
družbo tritisočakov. Drugi Klek, tisti hrvaški, je prepoznal Jan, opazili pa smo 
tudi Bjelolasico. Fotografiran izrazit vrh na jugovzhodu, je doma s pomočjo 
modernih metod razkril, da gre za Golo Plješevico, vrh na meji med BiH in 
Hrvaško, nekaj kilometrov stran od Bihaća, kjer je bil v časih nekdanje države 
pomemben radarski sistem. Podatek, da gre za 190 km oddaljen vrh, pove vse 
o vidljivosti.
Z Zvoha smo čez Ježa, kjer smo se malce pomučili na jeklenicah, nadaljevali 
na Vrh Korena, od koder smo imeli na dlani Kočni, Grintovec, Štruco in Skuto, 
Tursko goro, Brano in Planjavo. Lepo vreme je na plan privabilo planince, saj 
so kot mravlje mrgoleli po vrhovih. Med skalami smo odkrili tudi nov bivak na 
Malih Podih pod Skuto, ki je trenutno pravi hit.
Pot nas je vodila še na Kompotelo, ter naprej na Mokrico. Ob spustu do Mo-
krice smo pokukali v divji svet Kurje doline na levi in proti Medvedji jami na 
desni. Vrnitvi z Mokrice na Kompotelo, kjer nas je počakalo nekaj utrujenih 
kolegov, je sledil še spust do Planine Koren in na Kriško planino, kjer smo si na 
planšariji Pr’ Florjan privoščili zaslužen požirek.
Zadovoljni, kljub devetim uram potepanja in premaganim tisoč višinskim me-
trom, smo si bili enotni, da nam je tokratni izlet ponudil obilo užitkov in lepih 
razgledov. S soncem smo prišli in se z njim tudi vrnili v dolino.

Roman Semenič
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Mi pa gremo zdaj v hribe,
tam veseli bomo spet,

tud'če težka, kdaj bo sapa,
ne pozab'mo si zapet.

Bele skale, tam planjave,
sonce sije, dež rosi,

nas Iskrašev n'č ne ustavi,
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