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Glasilo Planinskega društva Kum Trbovlje 



K A Z A L O  

Presneto koronsko leto 

Z obilo dobre volje smo zakoračili v minulo leto. 

Začelo se je z osončenim novoletnim pohodom, nato 

smo prehodili še nekaj planinskih tur, se pripravili na 

občni zbor in na praznovanje 70-letnice našega 

društva. Pa se je na pomlad od nekod priklatil virus 

korona in nam razvodenil načrte, vsakodnevni ritem 

pa spremenil v nekaj povsem nepredstavljivega. 

Ja, čudno je bilo to leto. Občepeli smo doma, 

spremljali poročila, brskali po spletu… Koliko 

vprašanj smo si zastavljali, koliko smo reševali dilem, 

do koliko novih spoznanj smo prišli in kako smo se 

začeli zavedati radosti vsakdanjika in naše majhnosti 

in krhkosti ter hkrati pogumno razmišljali, da bo 

enkrat vse to za nami in da bo takrat spet vse v redu.  

Toda planinci smo iznajdljivi. Seveda nismo izzivali 

korone, pa vendar nam je v poletnih mesecih z nekaj 

lepimi planinskimi doživetji uspelo obogatiti to čudno 

leto in potešiti naše hrepenenje po gorah in planinah.   

Med tem pa smo že neštetokrat prehodili vse, tudi 

najbolj skrite kozje stezice znotraj občinskih meja in 

težko čakamo na pravo pomladno prebujanje.  

Do takrat in še naprej ostanite zdravi, 

                                                                    Marjeta Bricl 
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Predstavitev društva  
 
Planinsko društvo KUM Trbovlje 
Ulica 1. junija 2, 1420 Trbovlje  
Spletna stran:  http://pd-kum.si  
Ustanovitev društva: 5. julij 1950 
Mat. št. 5058490 
TR: 61000-0001400445 odprt pri Delavski hranilnici d. d. 
Vpis v register društev pri upravni enoti Trbovlje pod št. 215-21/2009-2 
PD KUM deluje v javnem interesu na področju športa 
V letu 2020 društvo šteje 164 rednih in 21 podpornih članov, skupaj 185 
Društvo je lastnik planinske koče na Kumu, ki jo oskrbuje najemnik 
Najemnica: Ljudmila Ocvirk s .p. 
Društvo zastopa predsednica Marjeta Bricl 
Organi društva: upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče  
Odseki: gospodarski, markacijski, odsek VGN, pohodniško-vodniški,  mladinski in 
komisija za priznanja 
Društvo je vključeno v krovno organizacijo PZS in sodeluje s sosednjimi društvi v MDO 
Zasavja. 

 
 
Izdajatelj: Planinsko društvo Kum Trbovlje 
 
Uredila in oblikovala: Marjeta Bricl 
 
Lektoriranje: Vlasta Medvešek Crnkovič  
 
Fotografije: Gregor Cerjak, Vlasta Medvešek Crnkovič, Majda in Marjan 
Zupan, Marjan Frol, Alojz Hriberšek, Boris Lesar, Franc Guzej Enci, Jože 
Breznik, Stane Golob in Marjeta Bricl 
 
Tisk: HCOMP-GROUP Radeče 
 
Naklada: 100 izvodov 
 
Naslovnica: Na grebenu tik pod vrhom Triglava 
foto: Majda Zupan 
 
Hrbtna stran: Trbovlje, naše mesto 
foto: Gregor Cerjak 

 

http://pd-kum.si/
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V A B I L O 
 

V skladu s 13. čl. Zakona o društvih in 19. čl. Pravil PD Kum ter sklepom UO PD Kum Trbovlje sklicujem 
 

OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA KUM TRBOVLJE 
 

ki bo potekal korespondenčno v času od 12. do 22. marca 2021 
 

DNEVNI RED OBČNEGA ZBORA 
 

1. Imenovanje organov občnega  

 
2. Poročilo predsednice o delu društva za leto 2020 

3. Poročila načelnikov posameznih odborov leto  
4. Poročilo nadzornega  
5. Poročilo častnega  

 Plan dela društva in finančni plan za 
 

                    

Spoštovane planinke, spoštovani planinci PD Kum Trbovlje 
 

Vsem je znano, da zaradi trenutnih epidemioloških razmer številni omejitveni protikoronski ukrepi omejujejo 

delovanje tudi našega planinskega društva. Da zadostimo zakonskim določilom in da članstvo informiramo o 

delu v letu 2020 in o naših načrtih za tekoče leto, bomo letošnji občni zbor izvedli na daljavo. V nadaljevanju 

navajam kratka navodila. 

Celotno gradivo je zbrano v Kumskem kažipotu št. 22. Objavljamo ga na naši spletni strani www.pd-kum.si v 

rubriki »o društvu«, v tiskani obliki pa ga lahko prejmete na sedežu društva oziroma vam ga po dogovoru 

pošljemo na vaš domači naslov.  V prvem delu so zbrana poročila predsednice in načelnikov odsekov, poročila 

o izvedenih akcijah, finančno poročilo ter poročila nadzornega odbora in častnega razsodišča. V nadaljevanju 

sledi predlog načrta, vključno s finančnim načrtom ter v zaključku še prispevki naših članov, ki so s svojimi 

zapisi obogatili naše glasilo in se jim za to iz srca zahvaljujem. 

Vabim vas, da kažipot preberete, da boste nato lahko izpolnili priloženo glasovnico s sklepi. Prosim vas, da 

izpolnjeno glasovnico pošljete na sedež društva Ulica 1. junija 2, lahko jo oddate tudi v poštni nabiralnik na 

tem naslovu ali pa jo pošljete na naš elektronski naslov pdkum@pzs.si ali marjeta.bricl@t-2.net. Po poteku 

občnega zbora bo verifikacijska komisija ugotavljala sklepčnost občnega zbora in veljavnost predlaganih 

sklepov. Po opravljenem preverjanju bo sestavljen zapisnik občnega zbora, ki bo posredovan v podpis 

delovnemu predsedniku in overovateljema. 

Spoštovani, verjamem, da z razumevanjem sprejemate nastalo situacijo in se vam za aktivno sodelovanje na 

tem občnem zboru vnaprej zahvaljujem. 

Marjeta Bricl, preds. UO PD Kum 

 

 

http://www.pd-kum.si/
mailto:pdkum@pzs.si
mailto:marjeta.bricl@t-2.net
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Planinsko društvo Kum Trbovlje 

LISTA SKLEPOV ZA GLASOVANJE PO POŠTI 

Veza: občni zbor, ki zaradi omejitvenih protikoronskih ukrepov  poteka dopisno v času  od petka, 
12. marca, do vključno ponedeljka, 22. marca 2021. 

Sklep št. 1 Občni zbor potrjuje predlog organov občnega zbora: 

 
 

DA NE 

Sklep št. 2  Občni zbor potrjuje letno poročilo PD Kum Trbovlje za leto 2020 vključno z 
računovodskim poročilom. 

DA NE 

Sklep št. 3 Občni zbor potrjuje načrt delovanja PD Kum za leto 2021 vključno s finančnim 
planom. 

DA NE 

Sklep št. 4 Občni zbor potrjuje enoletno podaljšanje mandata trenutnemu vodstvu z 
izjemo ene spremembe v sestavi NO in zamenjave načelnika GO: 
 
UPRAVNI ODBOR: 
1. Marjeta Bricl, predsednica 
2. Ivo Muhič, načelnik gospodarskega odbora 
3. Vlasta Medvešek Crnkovič, načelnica odseka VGN 
4. Gregor Cerjak, načelnik mladinskega odseka 
5. Alojz Hriberšek, načelnik markacijskega odseka 
6. Majda Zupan, blagajničarka, računovodkinja 
7. Lado Cerjak, ekonom 
8. Marjan Zupan 
9. Jože Kovač 
10. Nataša Dolanc 
11. Jože Weingartner 

 
NADZORNI ODBOR 
1.   Marjan Frol, predsednik 
2.   Nataša Breznik, članica 
3.   Danica Rozina, članica 

 
ČASTNO RAZSODIŠČE: 
1.   Janez Brinar, predsednik 
2.   Elizabeta Škorjanc, članica 
3.   Stane Golob, član 
 

DA NE 

Obvezno obkrožite! 

Datum:____________________________ 

Podpis člana PD Kum (lahko tudi več članov) 

__________________________________________________________________________________ 
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Poročilo predsednice 

Četudi se želim v svojem poročilu izogniti besedi »korona« vem, da mi ne bo uspelo. Preveč se je ta nevarnost 

zajedla v naš vsakdanjik in nam kroji ne le planinske aktivnosti, pač pa naše življenje nasploh. Epidemija se z 

nekaj malega umirjanja v poletnih mesecih neusmiljeno nadaljuje tudi v to leto. Že ob lanskem sklicu občnega 

zbora smo le-tega izpeljali na daljavo. Naj se ob tej priliki zahvalim vsem tistim planincem, ki ste se odzvali na 

virtualni občni zbor in prispevali svoje glasove pod predlagane sklepe in s tem zagotovili sklepčnost in 

regularnost občnega zbora. 

Enako bomo postopali letos in občni zbor izpeljali na daljavo. V tem Kumskem kažipotu je strnjeno poročilo 

o našem delu v letu 2020 in načrti za leto 2021 in je objavljen na naši spletni strani http://pd-kum.si.  Povabilo 

k potrditvi sklepov pa vam bomo poslali po elektronski in običajni pošti.  

Minulo leto je bilo za naše društvo praznično leto. 70-letnico naj bi svečano praznovali s srečanjem vseh 

zasavskih in posavskih planincev na Kumu, pa nam to ni uspelo ne v pomladanskem in ne v jesenskem 

terminu. Ob tej priložnosti smo izdali zloženko o Kumu in o našem društvu, ki jo ponujamo obiskovalcem 

Kuma. Tudi ostale naše akcije so klavrno propadle z izjemo novoletnega pohoda na Kum. V mesecih, ko se je 

virusna pošast malček potuhnila, pa smo želeli nadoknaditi čim več planinskih tur in to nam je tudi v večini 

uspelo. 

Vsem zagatam navkljub smo skrbeli tudi za kumske planinske poti in za našo kočo na Kumu. Za nekaj večjih 

posodobitev je bilo treba kar globoko seči v malho, še posebej pa smo z veseljem sprejeli na Kum novo 

oskrbniško ekipo z Ljudmilo Ocvirk na čelu, ki pa, žal, ves čas deluje z omejitvami, ki jih prinašajo protikoronski 

ukrepi.  

Ti omejitveni ukrepi so nas prisilili tudi v sestanke na daljavo. S korespondenčnimi sejami smo dogovarjali 

naše delo že v spomladanskem času in tako poslujemo še sedaj. Pogrešamo naša srečanja in prave sestanke, 

da bi lahko dogovorili tudi tako pomembne stvari, kot je postavitev novega vodstva v društvu. V tem letu se 

nam namreč izteka tretji mandat in prav bi bilo, da se vodstvena ekipa menja. Vendar pa smo se v izogib vsem 

aktivnostim ob menjavi odločili, da mandat podaljšamo za eno leto in volitve izpeljemo ob prvem običajnem 

sklicu občnega zbora. 

Spoštovani planinci, naš veliki poet poje »vreména bodo Kranjcem se zjasnila«. In naj se to zgodi čim prej, da 

bomo bogatejši za nova spoznanja spet zaživeli staro in utečeno življenje.  

Marjeta Bricl, preds.  

 

Razgled s Kuma proti Alpam 

http://pd-kum.si/
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Članstvo in prostovoljstvo v letu 2020                                                                  Marjeta Bricl 

V letu 2020 se je naše društvo povečalo za 18 članov glede na preteklo leto, kar predstavlja 12 %. Povišanje 

nas je glede na številne omejitvene ukrepe veselo presenetilo, še posebej glede na to, da je na nivoju države 

po večletnem naraščanju beležen 5 %-ni padec članstva. Med podpornimi člani pa se število osipa, kar 

pripisujemo okrnjenemu druženju v naših klubskih prostorih. No, skupno število pa ostaja približno enako 

glede na minulo leto, to je 185 planink in planincev. 

 

 

Povprečna starost našega člana je 53 let in kar tretjina jih je v starosti nad 65 let, delež mladih pa predstavlja 

le 15 %.  Večni problem našega društva je vzpostavitev mladinskega odseka v kateri od trboveljskih osnovnih 

šol, kjer še vedno ni interesa za planinski krožek, oziroma se otroci vključujejo le v plezalne aktivnosti.  

 

 
 

Izmed vseh 185 članov našega društva se je v letu 2020 aktivno vključilo v delo 31 članov (2019/35) in pri tem 

prispevalo 1.907 prostovoljnih ur (2019/2306). Manjše število opravljenih ur je posledica okrnjenega 

delovanja zaradi omejitvenih ukrepov. Iz priložene statistike tudi tokrat ugotavljamo, da največ časa 

porabimo za dela v zvezi s kočo na Kumu in različna administrativna dela, kot so: računovodska dela, vse v 
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Starostna struktura članstva PD Kum 2020

Vrste članarine 2020 2019 Ind 

A (odrasli z največjim obsegom ugodnosti) 1 3  33 

Ad (družinska) 0 2  0 

B (odrasli) 70 54 130 

Bd (odrasli družinska) 14 12 116 

B1 (odrasli nad 65 let) 55 57 96 

SŠ (dijaki in študenti) 3 1 300 

SŠd (dijaki in študenti družinska) 5 3 166 

PO (predšolski in osnovnošolski otroci) 6 4 150 

POd (predšolski in osnovnošolski družinska) 10 10 100 

Skupaj člani PZS 164 146 112 

Podporni člani 21 38 55 

Skupaj vsi člani PD Kum 185 184 100 

Skupaj članstvo v PZS 58.311 61.523 95 
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zvezi s članarino, razna poročila, objave v časopisih in na spletu, zapisniki sestankov, izdelava prijav na razpise 

in tudi izdelava tega časopisa.   

In še nekaj prostovoljske statistike: 

področje dela 
opravljene 

ure 
 

     prostovoljne ure 
število 

prostovoljcev 

vzdrževalna in ostala dela gospodarjev 422  od    1   do    10 ur 13 

vzdrževanje planinskih poti 149  od  11   do     30 ur 7 

organizacija in vodenje izletov 311  od  31   do     50 ur 3 

prireditve na Kumu 232  od  51   do   100 ur 4 

izobraževanja, predavanja, predstavitve 30  nad  100 ur 4 

interni in zunanji sestanki 208  skupaj prostovoljcev 31 

administrativna dela 555    

skupaj 1.907    

 

V letu 2020 smo aktivnosti dogovarjali na osmih sejah UO, od tega smo 4 seje izpeljali na daljavo, sprejeli smo 

24 sklepov in številne zaključke, sprotne aktivnosti pa smo dogovarjali na naših četrtkovih srečanjih, ko je bilo 

to mogoče, sicer pa telefonsko. 

Aktivno smo delovali na nivoju MDO in na področnih odborih posameznih komisij PZS. Za udeležbo na 

skupščini PZS v Vitanju pa smo pooblastili predsednika MDO-ja. Dneva slovenskih planincev v minulem letu 

ni bilo mogoče izvesti v klasični obliki, skupaj z zasavskimi in posavskimi planinci pa smo se kot nadomestilo 

tega vseslovenskega srečanja družili na Kopitniku.  

Javnost našega dela zagotavljamo z občasnimi poročili v lokalnih časopisih, z objavami na naši spletni strani, 

celoletno poročilo pa objavimo enkrat letno v Kumskem kažipotu. 

Prostovoljstvo bo tudi v bodoče temeljna oblika našega dela, zato bo sleherna nova moč dobrodošla. Vsem, 

ki ste do sedaj aktivno delovali v dobro našega društva, pa gre iskrena zahvala. 

 

Naši prostovoljci, ki skrbijo za kočo na Kumu 
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Poročilo gospodarskega odseka za leto 2020 

Leto 2020 ni bilo zaradi COVIDA-19 in posledičnih ukrepov prav nič spodbudno za vzdrževanje in upravljanje 
planinskih koč. Izpad dohodka smo zaradi nekaj časa popolnega zaprtja in nato le delnega odprtja (hrana in 
brezalkoholna pijača le skozi okno) občutili vsi, tako najemnica kot društvo. Najemnica koče se je kljub temu, 
da so veliko dobrin obiskovalci Kuma prinesli s seboj, trudila s svojo prisotnostjo in dobro voljo, da koča na 
Kumu ostaja živa. 
Tudi GO je zaradi korone v letu 2020 deloval okrnjeno, a je vseeno opravil kar nekaj vzdrževalnih del ter nabav 
OS z njihovo vgradnjo in montažo. 
 
Pregled opravljenih prostovoljnih del na Kumu: 
 

 Priprava prostorov, obešanje in spravilo transparentov (15 ur) 

 Čiščenje rezervoarja deževnice št. 2 – PGD Trbovlje (7 ur) 

 Zamenjava izplakovalnih kotličkov v WC-jih - Izgoršek (11 ur)   

 Popravilo obrobe dimnika in poravnanje dimne cevi - Ahac (7 ur) 

 Montaža nove nosilne cevi na plezalni mreži, montaža aluminijastega kotnika na poličko pri 
pomivalnem koritu  (11 ur)    

 
 

 

 Pregled koče ter zapisniška primo-predaja koče med bivšo najemnico Nino Koščak in novo Mili 
Ocvirk (15 ur) 

 Pregled notranjih prostorov sicer zaprte koče, spravilo miz in stolov s terase v jedilnico ter popis 
stanja el. števca (6 ur) 
 

 Ogled sanitarij in 
dogovor o možnosti 
predelave s strani AA 
Grading (6 ur) 
 

 Čiščenje in urejanje 
okolice koče, brušenje 
in glajenje zunanjih 
klopi in miz ter zaščita 
z beltopom, menjava 
zračnega filtra na 
kosilnici (30 ur)  
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 Čiščenje vseh spodnjih prostorov, kleti št. 1, terase, umivanje oken, čiščenje kurilnice in odvoz vseh 
odpadkov v kontejner, brušenje in barvanje ograje ter odprava plesni z barvanjem v sobi št. 8 in v 
najemni sobi (49 ur) 

 Pregled in preizkus vseh  naprav v koči pred odprtjem koče s strani najemnice Mili Ocvirk, s popisom 
električnega števca  (1 ura)  

 Servis gorilnika Eragon s strani serviserja Bojana (4 ure)  

 Montaža 2 kos Bonpet ampul v kurilnici in kuhinji (6 ur)    
 

    
 

 

 Pregled zunanjih stolov in miz ter nabava 24 kos novih pletenih stolov za teraso, pregled rezervoarja 
v kleti št. 1 glede adaptacije (10 ur) 



        
                            Kumski kažipot 

 
8 

 

 Izkop gradbene jame, postavitev maščobnega lovilca vanjo z zasutjem, montažo cevi iz kuhinje v 
lovilec in poravnanje odvečnega izkopa (35 ur)  

 

 Čiščenje gramoza po montaži 
maščobnega lovilca, dobava kamiona zemlje 
ter raztros in ravnaje le-te, košnja trave in 
odstranjevanje plevela med ploščami pred 
kletjo (28 ur)   

 Pregled in usposobitev delovanja 
centralne kurjave s popravilom radiatorja, 
pregled delovanja ČN ter mešanje blata (8 ur) 

 Nakup in montaža nove kuhinjske 
nape Euroklimat Kamnik s predhodno 
odstranitvijo stare ter povečanje izstopne 
odprtine za ventilator (7 ur) 
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 Spremljanje in prevzem obnove sanitarij v prvem nadstropju (50 ur). 
 

 
 

 
Celotno obnovo sanitarij s 
pomočjo donacije  
izvaja družba  
AA Grading Trbovlje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Pregled maščobnega lovilca in MKČN. Grabljenje, pospravljanje, čiščenje (27 ur) 

 Občasni pregledi koče in okolice ter dogovarjane z najemnico o poslovanju (62 ur) 
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Skupaj je bilo opravljenih 395 ur prostovoljnega 
dela, izpisanega iz dnevnikov oz. evidence 
prostovoljnih del.        
 
S predvidenim občnim zborom se v mesecu 
marcu zaključi štiriletni mandat članov GO. 
Vsem, ki ste sodelovali pri delu GO se 
zahvaljujem za prizadevno delo in doprinos k 
uspešnemu delovanju planinske koče in 
urejanju okolice na Kumu. Kljub lepim 
seniorskim letom odbora se je večino dela in 
nabave opreme izvršilo po letnih planih. S tem 
je PD Kum zadovoljil potrebam PZS za ohranitev 
certifikata Naj planinska koča in Družinam 
prijazna koča.  
 
Za dosego tega cilja so nam pomagali 
simpatizerji društva s pomočjo v naravi, kot tudi 
z donacijami.  
 
V tem štiriletnem obdobju smo na Kumu oz. 
koči zamenjali tri oskrbnike in sicer Romana 
Ledineka in Nino Koščak. Sedanja oskrbnica pa 
je Mili Ocvirk, ki klub epidemiji in vsem 
ukrepom, ki so z njo povezani, pogumno vztraja 
na »našem lepem Kumu«. Pri delu in urejenosti 
koče ji vestno pomagajo njeni družinski člani. 
 
Glede na to, da se zaključuje 4-letno obdobje, 
je prav, da se vrsta v GO dopolni. Dogovorili 
smo se, da vodenje GO prevzame Ivo Muhič, 
Marjan Zupan pa ga nadomešča. Ostali člani pa 
so Franci Vozelj, Edi Repovš, Lado Cerjak in 
Boštjan Ocvirk iz družine najemnice.  
 
K predlogu je bil sprejet sklep, da se Jožetu 
Kovaču in Ivanu Erženu podeli častno članstvo 
v GO s priznanjem za dosedanje prizadevno 
delo. Še vedno se ju vabi na delovne akcije v 
okviru GO. 
 
Marjan Zupan, načelnik GO 
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Oskrbovanje planinskega doma na Kumu v letu 2020                                       Marjeta Bricl 

Konec leta 2019 se je dotedanja najemnica Nina Koščak po dobrem letu odločila, da si poišče nove izzive in 
odpovedala najemno pogodbo. Trimesečni odpovedni rok smo izkoristili za iskanje novih najemnikov in 
nemudoma v medijih objavili razpis. Izmed petih prijavljenih smo v ožji izbor izbrali 3 kandidate in se v 
nadaljevanju na osnovi osebnih razgovorov odločili za Trboveljčanko Ljudmilo Ocvirk. 
Ljudmila, vsi jo kličemo Mili, se je kot oskrbnica planinske koče kalila na Šmohorju in kar nekaj krepkih mi je 
zabrusil predsednik tamkajšnjega planinskega društva, češ, da smo jim speljali odlično oskrbnico. No, Mili se 
je za Kum seveda odločila sama in kot mi je ob priliki omenila, da je že kar nekaj časa čakala, da se pokaže 
prilika za Kum. Njene korenine so v eni od kumljanskih vasic, Kum pa je »prvi« hrib našega mesta in vse to je 

Milico vabilo na Kum.  
Vendar pa Mili v svoji zgodbi ni sama, ob strani ji stoji 
družina, in skupaj funkcionirajo kot prava oskrbniška 
ekipa.  Oba sinova Boštjan in Matic se urno vrtita okrog 
obiskovalcev Kuma, mož Vili pa se raje zadrži v kuhinji. Mili 
je po poklicu kuharica in vsi, ki smo se pri njej podprli z 
malico, smo navdušeni. Mili ponuja odlične enolončnice, 
ki jih dopolni z ajdovimi 
žganici ali štruklji. Še 
posebej pa navduši z 
ajdovimi štruklji.  
Seveda pa nikoli ne 
manjka štrudelj, kot se za 
planinsko kočo spodobi. 
In zagotovo vas ne bo 
razočarala, če boste ob 
kaki posebni priložnosti 
potrebovali razkošnejšo 
pojedino.       
          
 
 

                                                                                                                                                                         
Oskrbnica Ljudmila Ocvirk - Mili                      
                                                                                                                                                        Gobova juha in ajdovi žgančki 
 
Žal pa je epidemija z vsemi omejitvenimi ukrepi močno zarezala tudi pri poslovanju planinskih koč. Sredi 
marca je bila zapovedana prva prepoved obratovanja, konec maja je bilo po preklicu epidemije dovoljeno 
omejeno delovanje z razmiki med mizami, z omejevanjem velikosti skupin, z obveznimi maskami, 
razkuževanjem itd. Pa so se na jesen razmere spet poslabšale in sredi oktobra se je zgodba z zaprtjem 

ponovila. Dovoljena pa je izdaja hrane in pijače skozi 
okno, ki pa jo obiskovalci lahko zaužijejo na klopeh na 
travniku, nikakor pa ne na zunanjem gostinskem delu na 
terasi. 
 
Četudi je Kum preko celega leta sicer dobro obiskan, pa je 
zaradi vseh omejitev poslovanje precej okrnjeno, zato del 
bremen prevzema tudi društvo. Tako kot družina Ocvirk si 
tudi mi v društvu želimo, da se razmere čim prej umirijo 
in da koča spet zaživi in tudi vnaprej služi planincem kot 
prijetno zavetišče na planinski poti, vsem ostalim 
obiskovalcem pa prijetna turistična točka z gostoljubnimi 
gostinci. 
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Poročilo o delu markacistov za leto 2020 

Spet smo obrnili nov list na koledarju in čas je za obračun, kaj 

smo delali lansko leto.                                                                                                                                        

Še preden smo začeli z rednimi deli okoli naših poti, nas je 

prizadela »korona« in za nekaj časa smo pospravili orodje v  

kot. Odpadel je tudi zbor markacistov, ki bi se moral odvijati 

na Magnoliku v organizaciji PD Radeče.   

Na vseh poteh, ki vodijo na Kum, smo opravili naslednja dela:       

 žaganje podrtih dreves zaradi vetroloma, 

 rezali smo zaraslo vejevje in grmovje, 

 poleti smo na nekaterih odsekih kosili travo, 

 zamenjali smo nekaj stebričkov za smerne table,  

 nadelali smo tudi odseke poti. 

Pri delu sva sodelovala oba »potrjena« markacista, Tone 

Drnovšek in jaz, v pomoč pa so nama bili tudi ostali člani 

društva, za kar se jim prav lepo zahvaljujem. Skupaj smo opravili 

148 prostovoljnih markacijskih ur. Vsi pa smo sodelovali tudi pri 

vseh drugih društvenih akcijah.  

Alojz Hriberšek, načelnik markacistov       
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Poročilo o delu odseka za varstvo gorske narave za leto 2020 

Za leto 2020 smo imeli v okviru odseka za varstvo gorske narave kar smele načrte, ki pa se zaradi epidemije 

koronavirusne bolezni žal niso udejanjili. Tako je odpadel obisk učne poti »Po sledeh vodomca« ob vasi 

Cerovo pri Grosupljem, ki je bil predviden za april, nič ni bilo s spoznavanjem narave na vrhu Kuma ob 

praznovanju 70-letnice društva.  

 
Po Zasavski planinski poti s Kopitnika na Gore 

 

Za kanček bolj smo bili uspešni pri izvedbi naravovarstvenih izletov v okviru MDO  Zasavje, kjer smo se planinci 

19. 9. 2020 podali po ZPP od Zidanega mosta do Kopitnika. Na ta dan je bilo na območju Luč oz. Podvolovljeka 

organizirano tudi srečanje varuhov gorske narave. Z Alešem iz sosednjega PD Trbovlje sva bila ena izmed 

redkih varuhov, ki smo se pod vodstvom predsednika Komisije za varstvo gorske narave, gozdarja Marijana 

Denše, podali na zanimivo učno pot po okolici.  

Uroša Macerla, okoljskega aktivista in 

predsednika društva Eko krog ter ekološkega 

kmeta z Ravenske vasi, nismo obiskali v maju, 

nam je pa to vendarle uspelo v začetku oktobra. 

Skozi Bevško smo se podali do Ravenske vasi, od 

tam na vrh Bezgovca, od koder smo se 

razgledovali širom po zasavskih hribih in še dlje. 

Pot smo nadaljevali do Kraja, kjer smo 

pogledovali proti naši Kumljanski s Čebulovo 

dolino, potem pa se vrnili do Macerlove kmetije, 

kjer nam je Uroš predstavil prizadevanja Eko 

kroga pri različnih okoljskih projektih. Poleg tega 
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nam je zaupal tudi nekaj svojih izkušenj, ki jih je pridobil na področju ekološkega kmetovanja, zlasti ovčjereje. 

Z nami je bilo tudi nekaj planink iz sosednjega PD Zagorje in ena predstavnica iz PD Videm Krško.  

Zelo okrepčilna pa je bila malica na Uroševi eko kmetiji, ki si jo bomo prav gotovo še kdaj privoščili.   

 

 
Kmetija Uroša Macerla nad Trbovljami 

 

Vlasta Medvešek Crnkovič, načelnica odseka za VGN in 

vodja odbora za VGN pri MDO Zasavje  

 

Poročilo o delu vodniško pohodniškega odseka za leto 2020 

Tudi planinsko pohodništvo se je v letu 2020 moralo prilagajati omejitvenim protikoronskim  ukrepom. 

Omejevanje gibanja med občinami nas je v pomladnih, jesenskih in zimskih mesecih zadrževalo v domačih 

hribih, zato se je pogostokrat zgodilo, predvsem ob lepem vremenu, da so bili vrhovi nad našim mestom 

prava mravljišča. Mnogi so zaradi zaprtih šol in številnih ostalih nedelujočih dejavnosti ostajali doma in 

potreba po gibanju in sprostitvi v naravi je bila zato še toliko bolj intenzivna. Žal so bile tudi planinske 

koče, tako kot ostali gostinski obrati, precejšnji del leta zaprte, strežba je potekala na način skozi okno, 

zadrževanje na gostinskih vrtovih in terasah pa je bilo prepovedano.  

V poletnih mesecih se je situacija sprostila in planinci smo pohiteli, da nadoknadimo zamujeno. Uspelo 

nam je 24 lepih planinskih tur, ki smo jih sproti prilagajali glede na ukrepe. Odpovedali smo nekaj 

najštevilčnejših aktivnosti, kot je jadranski tabor konec aprila, odprava v Dolomite in jesensko potepanja 

po Istri. Zato je tudi skupna udeležba nekoliko skromnejša glede na minula leta. 

Ne glede na vse te zagate pa smo vodniki Alojz Hriberšek, Marijana Holešek in Marjeta Bricl s planinskim 

letom zadovoljni. Vse ture so bile izpeljane uspešno, brez poškodb ali drugih nevšečnosti. Iz priložene 

tabele je razvidno, da smo obiskovali domače in tuje gore, visokogorje in sredogorje, ture pa so 

razporejene v času, ko ni bila razglašena epidemija. Nekaj izredno lepih in atraktivnih tur nam bo še dolgo 

grelo planinska srca. Več o tem je zapisano v nadaljevanju tega kažipota. Za vodenje planinskih tur še 

vedno razpolagamo z le tremi vodniki, novih kandidatov za pridobitev vodniške licence pa še vedno 

nimamo. Za vodenje in pripravo tur smo vodniki porabili 311 prostovoljnih ur in 292 €. 
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V letu 2020 je skladno z Zakonom o športu  (Ur. l. RS št.29/17, 21/18 in 82/20) potekal vpis v Razvid strokovno 

izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnem za šport. V to kategorijo 

spadamo tudi planinski vodniki vseh kategorij, zato je bil s strani našega društva na PZS posredovan seznam 

vodnikov, članov našega planinskega društva, vendar pa je PZS v razvid vključila le vodnike, ki so evidentirani 

v sistemu Naveza (od leta 2012 dalje). Med letom smo bili vodniki s strani pristojnega ministrstva pozvani za 

dopolnitev vloge, za vpis je bilo treba priložiti dokazilo o izobrazbi in dokazilo o strokovni usposobljenosti. Za 

končni vpis je bilo s strani našega društva predloženih 12 zahtevkov, na osnovi teh pa nam je bila vročena 

odločba o vpisu, v kateri je vpisana le ena, najvišje dosežena stopnja strokovne usposobljenosti. Od vseh 

dvanajst vodnikov dva vodnika ne delujeta več v našem društvu, sedem vodnikov pa že več let ne obnavlja 

licence. Trije vodniki, ki svojo licenco obnavljamo vsake tri leta (od letos dalje na vsake 4 leta), pa svoje 

poslanstvo izpolnjujemo že več kot 30 let. Zato je nujno, da vsaj nekaj mlajših vodnikov obnovi licenco oziroma, 

da se kdo od mlajših odloči za strokovno usposabljanje za pridobitev naziva PV PZS.  

Opravljene planinske ture v letu 2020: 

zap Dat tura udel.  zap Dat Tura udel. 

1 11. 1. Veliki Slomnik 16  14 19. 7. Špik Hude police (I) 3 

2 8. 2. Sv. Trojica-Miklavž 11  15 26. 7. Krofička 5 

3 15. 2. Dobrač (A) 18  16 9. 8. Monte Peralba (I) 8 

4 22. 2. ZPP: z Lisce do Zid. Mosta 14  17 9. 8. Monte Chiadenis (I) 6 

5 8. 3. Lubnik 9  18 10. 8. Mali Pal (I) 8 

6 23. 5. Velika Poljana 12  19 16. 8. Mrzlica-Kal 14 

7 13. 6. Debela peč 12  20 21. 8. Ankogel (A) 7 

8 20. 6. Čez Potoški Stol na Stol 11  21 5. 9. Kepa 9 

9 27. 6. Pristovški Storžič 14  22 12.9. Zermula (I) 7 

10 4. 7. Raskovec-Črna prst 8  23 19. 9. ZPP: Kopitnik-Gore 10 

11 13. 7. Šmohor nad Krnskim jezerom 16  24 10. 10. Po Zeleni travi: NV 16 

12 14. 7. Visoki Kanin 18    Skupaj 262 

13 16. 7. Kobariški Stol 10    Povprečno udeležba na turo 11 

 

Načelnica vodniško pohodniškega odseka: 
Marjeta Bricl 
 

 

Naše akcije v letu 2020                                                                                       Marjeta Bricl 

Novoletni pohod na Kum je številnim planincem začetek planinske sezone in tako je bilo tudi na 38. 
pohodu 2. januarja 2020. Dan je bil kot naročen za planinski pohod. Še preden so se pohodniki izvili iz 
jutranje megle in se ogreli, že jih je razveselilo toplo sonce. Prav nič zimsko ni bilo in mnogi so posedli po 
planini ter se na Kumu v prijetnem planinskem druženju zadržali do popoldanskih ur. Zadovoljstvo po 
opravljenem vzponu ter užitki in navdušenje ob razgledovanju s Kuma po vsej naši  širni deželi in še dlje je 
bilo prijetno doživetje planincem iz domala vseh koncev Slovenije. Ocenjujemo, da je bilo tega dne na 
Kumu do 1300  obiskovalcev, zato je novoletni pohod na Kum za nas, Planinsko društvo Kum Trbovlje 
obveza, da pohod organiziramo tudi v bodoče.   
Žal, letošnje leto, to je pri izvedbi 39. pohoda, pa se je zapletlo. Protikoronski ukrepi prepovedujejo 
združevanje in prehajanje občinskih meja, zato smo izvedbo letošnjega pohoda raztegnili vse do 30. aprila. 
Vsem planincem, ki se bodo do tega dne povzpeli na Kum in svoj kontrolni kartonček tudi žigosali, bomo 
priznali udeležbo na 39. novoletnem pohodu. Kako bo vse skupaj izpadlo, pa bomo poročali v naslednjem 
Kumskem kažipotu. 
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Dolgčas na Kumu ob 39. novoletnem pohodu, 2. januar 2021 

 
Zaradi vseh teh omejitev smo v letu 
2020 odpovedali tudi spomladansko 
srečanje planincev in tudi našim 
»prijateljem Kuma« nismo izrekli 
priznanja, v decembru pa smo 
odpovedali še Sabatov pohod.   
Praznovanje 70-letnice z druženjem 
vseh planincev našega MDO-ja smo 
sprva načrtovali konec maja in nato 
še v upanju na boljše pogoje v 
začetku septembra, pa nam je oboje 
spodletelo. V juliju, prav na dan 
ustanovitve našega društva, smo 
vsem zagatam navkljub vendarle 
skromno obeležili naš praznik.  
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PRIJATELJICE  IN  PRIJATELJI  KUMA 2020 

      ime in priimek  št. vzponov 

1.    Ivan Titovšek 216 

2.    Alenka Sinkar 97 

3.    Robi Halzer 79 

4.    Alenka Halzer 63 

5.    Viktor Kralj 58 

6.    Boris Trotovšek 55 

7.    Maks Halzer  49 

8.    Janez Potrpin  43 

9.    Branko Bajc 43 

10.    Vida  Bajc  41 

11.   Samo Vrtačnik 38 

12.   Franc Sinkar 35 

13.   Jože Breznik & Jaka 35 

14.   Tina Čebin  33 

15.   Oreška sekcija  27 

16.   Katja Perko  26 

17.   Drago Volčanec  26 

18.   Rafko Ojstršek 21 

19.   Nuša  Vrtačnik 19 

20.   Robert Hršek  19 

21.   Nace  Kralj 17 

22.   Manca Starina  17 

23.   Katja Ahlin  16 

             Skupaj 1073 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomladansko 

srečanje planincev na 

Kumu  

in razglasitev 

»prijateljev Kuma« 

nedelja, 30. maj 2021 
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Drobtinice                                                                                                        Vlasta M. Crnkovič in Marjeta Bricl 

Koronsko leto nam je še drobtinice odneslo po zraku. No, prav vseh pa tudi ne.  

Potopisno predavanje 

Od načrtovanih potopisnih predavanj nam je uspelo izpeljati le 

tistega v februarju, ko smo v goste povabili našo najbolj priljubljeno 

potopisko Pio Peršič. Zbrali smo se v knjižnici Toneta Seliškarja, Pia 

pa nam je predstavila svojo izkušnjo z Anapurno. V jeseni 2018 se 

je sama odpravila v Nepal in se odločila za 220 km dolg treking 

okrog 5416 m visoke 

Anapurne.  

 

 

 

Predavanje Pie Peršič 

Ob  čudovitih pejsažih nam je predstavila turizem v Nepalu in 

v Himalaji, krutost narave in toplino ljudi, doživela je višinsko 

bolezen ter spoznala barvitost njihove kuhinje in multikulturo 

narodov različnih ver. 

 
30 let ArtKum 
 
Na zadnji vikend v avgustu se je na Kumu odvijala jubilejna likovna kolonija – 30. zapovrstjo. Skozi govorico 
barv, črt, oblik in podob so se predstavili zasavski, posavski in drugi slovenski likovni ustvarjalci.  

 
Vida Praznik, članica Kulturnega društva Primož 
Trubar Loka in prav tako članica Društva za 
umetnost Kum, je imela ob tej priložnosti v 
planinski koči na Kumu svojo samostojno razstavo, 
ki je bila prijetna popestritev notranjosti koče. 
Slikarka Vida Praznik je povedala, da je leto prej, 
torej 2019, prvič stopila na Kum in ta jo je 
popolnoma prevzel.  
 
 

 
Vida Praznik ob svoji samostojni razstavi na Kumu 
 
 
 
Ob otvoritvi razstave smo planinci in ljubitelji 
umetnosti uživali v koncertu pevke Ane Vipotnik in 
kitarista Igorja Leonardija. 

https://www.posavskiobzornik.si/images/imgKatalogIzdelek/max/169978.jpg
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Srečanje starejših planincev  2020                                                                    Marjeta Bricl 

 

Starejši planinci pri Martinovih v Globočicah, september 2020 (foto: Vinko Šeško) 

Vsakoletno druženje planinskih veteranov v organizaciji MDO-ja je bilo v Brežicah, na turistični kmetiji v 

Globočicah, organizacijo pa je prevzelo Planinsko društvo Brežice. Tega srečanja so se udeležili tudi naši 

seniorji, med njimi tudi Betka, ki vsak planinski dogodek skrbno zabeleži v svoj dnevnik.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Srečanje starejših planincev pri Martinovih v Globočicah 

 

 

 

 

 

Tega dne je Betka v svoj dnevnik  zapisala:   

10. 9. 2020, planinska pot Globočice, Brežice - srečanje starejših planincev v organizaciji MDO. 

Udeležba je zaradi Corone slabša, udeleženci: Marjan Zupan, Ivan Eržen, Viki Kralj in Betka 

Škorjanc. 

Peljali smo se z osebnim avtom, vozil je Ivan. Iz Trbovelj smo se odpeljali ob 8.15. Vozili smo se 

po lokalnih cestah, ker so bili mostovi zaprti. Končno smo našli cilj naše poti. Globočice, turistična 

kmetija »Pri Martinovih«. Od tu smo nekateri naredili krožno pot, ki je bila lepa in slikovita. Po 

vrnitvi nam je gospodar turistične kmetije g. Franc Tomše opisal njihovo dejavnost do 

podrobnosti. Zelo zanimivo. Ogledali smo si tudi njihove prostore, ki so vzorno urejeni. Sledilo je 

kosilo, pripravljeno iz domačih, ekoloških pridelkov. Zame nekaj novega, ajdovi štruklji, ajdova 

kaša itd. Po kosilu, ki je bilo bogato, smo se pogovarjali s prisotnimi planinci. To srečanje je bilo 

zame izredno prijetno, zahvala gre vsem. 
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Poročilo častnega razsodišča za leto 2020 

Častno razsodišče tudi v letu 2020, tako kot vsa leta pred tem, ni obravnavalo ne primera kršitve Pravil 

PD Kum Trbovlje ne pravil Častnega kodeksa slovenskih planincev. 

Za častno razsodišče: Betka Škorjanc 

 

Računovodsko poročilo za leto 2020 

Finančno in materialno poslovanje je urejeno s Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju PD 

Kum, ki  ga  je  sprejel  UO  PD  Kum  na  svoji  seji  18. 5. 2009. Pravilnik  temelji  na računovodskem 

standardu za društva (SRS 33), za rešitve, ki niso vključene v tem standardu, se smiselno uporabljajo 

splošni računovodski standardi. 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA  
doseženo 

2020 
plan  

2020 
doseženo  

2019 
ind  

20/19 
ind  

20/plan             

PRIHODKI      

prihodki od članarin 1.824 1.600 1.572 116 114 

dotacija občine Trbovlje 3.015 3.000 3.563 85 101 

dotacije iz drugih fundacij in skladov 681 600 872 78 114 

prihodki od najemnine doma na Kumu 4.200 6.800 6.800 62 62 

prihodki od prireditev (NP, prisp. za izlete) 1.625 1.500 1.622 100 108 

drugi finančni prihodki 3 - 10 30  

prihodki od donacij 572 - 5.623 10  

skupaj prihodki 11.920 13.500 20.062 59 88 

ODHODKI      

vzdrževanje in amortizacija koče na Kumu 7.858 8.000 14.129 56 98 

osnovna planinska dejavnost odsekov 467 1.300 1.219 38 36 

najemnina in stroški društvenih prostorov  890 830 867 103 107 

bančne provizije  in zavarovalne premije 380 370 374 102 103 

stroški prireditev  300 800 627 48 38 

ostali stroški za delovanje društva  1.856 2.200 2.273 82 84 

skupaj odhodki 11.751 13.500 19.489 60 87 

presežek prihodkov nad odhodki 169 0  573 29  
 

Usklajevanje knjižnega stanja z dejanskim je zagotovljeno z rednim letnim popisom vseh sredstev in 

njihovih virov na dan 31. 12. 2020. Izredni pogoji delovanja v epidemiološkem letu 2020 se odražajo tudi 

v računovodskem izkazu. Zaradi prekinitev obratovanja koče smo najemnikom odpisali del najemnine, 

zato na tej postavki beležimo največji izpad prihodkov, prav tako je nižja občinska dotacija. Glede na načrte 

so nižji tudi odhodki, predvsem iz naslova osnovne dejavnosti in na račun odpovedanega srečanja ob 70-

letnici društva. Planinsko društvo Kum izkazuje v poslovnih knjigah na dan 31. 12. 2020 za 238.482 € 

sredstev, ki vključujejo osnovna sredstva, denarna sredstva, finančne naložbe in kratkoročne poslovne 

terjatve. Viri sredstev v enakem znesku predstavljajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev in društveni 

sklad. Glede na preteklo leto ni pomembnih sprememb. 

Računovodja: Majda Zupan 
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O delu MDO Zasavje Posavje                                                                             Marjeta Bricl 

Meddruštveni odbor planinskih društev (MDO) je organ v sestavi Planinske zveze Slovenije (PZS) in je 

oblika povezovanja društev na določenem območju zaradi izvajanja skupnih akcij in skupnega nastopanja 

napram krovne PZS. Vodstvo MDO-ja sestavljajo praviloma predsedniki posameznih planinskih društev, 

predsednika pa se izbira izmed trenutnih ali bivših predsednikov PD-jev. Trenutno naš MDO vodi Sevničan 

Jože Prah, njegov mandat pa je vezan na mandat predsednika PZS. 

MDO PD ZASAVJA 2020 2019  

VRSTA ČLANARINE A B S+Š P+O IN Skupaj A B S+Š P+O IN Skupaj Ind 20/19 

 SKUPAJ 104 2290 210 693 18 3315 101 2303 193 811 1 3409 0,97 

PROSTI ČAS ŠMARTNO 1 5 3 6 0 15 0 4 2 5 0 11 1,36 

PD SENOVO 1 101 21 26 0 149 2 89 14 53 0 158 0,94 

PD BREŽICE 27 314 23 99 1 464 31 318 20 100 0 469 0,99 

PD DOL/HRASTNIK 9 83 3 54 0 149 7 79 4 62 0 152 0,98 

PD HRASTNIK 5 78 4 13 0 100 5 89 1 17 0 112 0,89 

PD KUM TRBOVLJE 1 139 8 16 0 164 5 123 4 14 0 146 1,12 

PD LAŠKO 3 129 8 13 0 153 3 144 6 7 0 160 0,96 

PD LISCA SEVNICA 10 315 44 84 1 454 11 349 50 112 1 523 0,87 

PD LITIJA 30 257 33 106 0 426 22 257 32 106 0 417 1,02 

PD RADEČE 4 196 19 34 0 253 3 205 14 65 0 287 0,88 

PD RIMSKE TOPLICE 0 182 12 64 0 258 0 210 11 71 0 292 0,88 

PD TRBOVLJE 3 45 3 19 16 86 5 49 3 45 0 102 0,84 

PD VIDEM KRŠKO 3 207 8 37 0 255 1 162 12 35 0 210 1,21 

PD ZAGORJE  7 231 19 107 0 364 6 220 17 107 0 350 1,04 

PLEZALNI K. LAŠKO 0 4 2 1 0 7 0 3 2 5 0 10 0,70 

PLEZALNI K. RIM. TOPL. 0 4 0 14 0 18 0 2 1 7 0 10 1,80 
 

V letu 2020 smo se predstavniki zasavskih in posavskih društev sestali na dveh sejah, prva je bila v januarju, 

naslednja pa v juniju. Že na prvi seji smo se dogovorili, da seje sklicujemo do 4 krat letno, vmes pa se 

dogovarjamo korespondenčno. Hkrati smo se dogovorili tudi o stalni lokaciji naših sestankov v gostišču 

Strnad v Hotemežu in o »obveznem« sodelovanju predstavnika vsakega društva na sosednjih občnih 

zborih. Glavni dogovor pa se je nanašal na aktivnosti, ki naj bi jih izpeljali preko leta.  

1.-2.febr. Zelenica Tečaj gibanja v gorah v zimskih razmerah 20 udel., vodi B. Polc 

26. febr. ZPP 5. etapa z NV vsebino izpeljano 

8. marec Magnolik Dan markacistov odpovedano 

21. marec ZPP 6. etapa z NV vsebino odpovedano 

4. april Kal Dan vodnikov odpovedano 

16. maj Učna pot škrata Bisera  NV izlet, Vinska Gora odpovedano 

22. maj Ravenska vas NV delavnica  izpeljano 10.10.2020 

30. maj Kum Srečanje zasavskih planincev in dan ZPP  odpovedano 

11. junij Globočice, Brežice Srečanje starejših planincev izpeljano 10.9.2020 

26.-27. jun. Prehodavci Skupna dvodnevna visokogorska tura odpovedano 

19. sept. Lučka Bela NV izlet odpovedano 

26. sept. Kal Srečanje zasavske mladine odpovedano 

avgust Kopitnik 30. popoldne ob citrah odpovedano 

jesen   Delavnica – skupni turistični produkt odpovedano 

11. dec.  Tiskovna konferenca odpovedano 
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No, pa je tudi tu Corona ustavila naše načrte. Večina srečanj je odpadlo, tudi srečanje zasavskih planincev 

na Kumu. Zato pa je bilo toliko bolj prisrčno druženje veteranov v Globočicah v organizaciji PD Brežice.  

Na junijski seji smo za večje prireditve pripravili nove, jesenske termine, pa tudi to nam je preprečil nov 

(jesenski) paket omejitvenih ukrepov. 

Uspešno pa smo izvedli dve etapi po zasavski planinski poti. V eni od sončnih februarskih sobot smo 

prehodili pot od Lisce preko Lovrenca in Velikega Kozja do Gašperjeve koče in naprej do Zidanega Mosta. 

Kar dolga kolona se je vila in bili smo prav vesela druščina, še posebej ob postankih.  Naslednjo etapo od 

Zidanega Mosta do Gor pa smo prehodili v septembru. Tega dne smo tudi podelili priznanja za 10-krat, 

20-krat in 30-krat prehojeno Zasavsko planinsko pot desetim planincem Zasavcem in tudi iz ostalih delov 

Slovenije.  

Posebno svečanost pa je prireditvi dala razstava zmagovalnih fotografij foto natečaja po Zasavski planinski 

poti. Do konca maja se je na natečaj prijavilo 21 avtorjev s 103 fotografijami: 58 v kategoriji Svet okolja, 

25 v kategoriji Človek – pohodnik in 20 v kategoriji Planinske postojanke.  

Zmagovalne fotografije so: 

    

Načrti MDO aktivnosti za leto 2021 

Videti je, da bo tudi v letu 2021 Corona diktirala naše 

MDO aktivnosti. Od spodaj načrtovanih dogodkov sta 

prva dva že odpovedana. Prav zaradi Corona zagat je 

tudi težko načrtovati VGN dogodke, o vseh izvedljivih 

dogodkih bodo planinci pravočasno obveščeni.   

 

Skupni pohod po ZPP 20. 2. 2021 PD Lisca Sevnica 

Skupni pohod po ZPP 20. 3. 2021 PD Lisca Sevnica 
Skupni pohod po ZPP 17. 4. 2021 PD Lisca Sevnica 
Skupni pohod po ZPP 18. 9. 2021 PD Lisca Sevnica 
Skupni pohod po ZPP 16. 10. 2021 PD Lisca Sevnica 
Srečanje starejših planincev 20. 5. 2021 PD Kum Trbovlje 

Zbor vodnikov  10. 4. 2021 PD Hrastnik 

Zbor markacistov 10. 3. 2021 PD Lisca Sevnica 

Dan slovenskih planincev 16. 5. 2021 Lokacije še ni 

Dan zasavskih planincev  PD Brežice 

VGN  Še ni določeno 
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Praznovanje 70-letnce PD Kum                                                                          Marjeta Bricl 

Minulo leto je bilo za naše društvo praznično, jubilejno leto, ki smo ga želeli praznovati na pomlad s 
srečanjem vseh zasavskih in posavskih planincev na Kumu. Tega dne bi na Kumu potekalo tudi srečanje 
naših mladih planincev, z razstavo fotografij, izbranih na zadnjem foto natečaju, pa bi obeležili dan 
Zasavske planinske poti. Pa se zaradi korone ni izšlo ne na pomlad ne v jeseni, ko smo, upajoč na zvodenelo 
epidemijo, načrtovali rezervni termin. 
Uspelo pa nam je praznovanje v »družinskem krogu«, ko smo se trenutno aktivni planinci 5. julija v 
cvetočem poletnem dnevu družili z našimi seniorji na Kumu prav na dan ustanovitve društva pred 70 leti. 
Po pozdravnem nagovoru predsednice je svoje spomine na delo v društvu z nami delil Janez Brinar, naš 
častni član in eden izmed naših najstarejših še aktivnih planincev. Za slavnostno vzdušje pa nas je 
presenetil Marjan Zupan s svojimi pevskimi prijatelji v lovskem pevskem zboru, praznično kosilo pa je 
pripravila naša nova oskrbnica Mili.  
Praznovaje visokih jubilejev je vedno priložnost, da se izreče zahvala vsem zaslužnim za delo v društvu. 
Številne generacije planincev so s svojim delom, s svojimi idejami in prizadevanji prispevale k razvoju in 
obstoju društva in planinstva v našem mestu. Planinski dom na Kumu, ki daje zavetišče planincem in vsem 
ostalim obiskovalcem Kuma, pa nam s svojimi donacijami občasno pomagajo vzdrževati tudi lokalna 
skupnost in lokalne gospodarske družbe. Vsem izrekamo iskreno hvaležnost z upanjem, da se zgodba 
uspešno nadaljuje skozi naslednje generacije planincev.  
Kot darilo našemu društvu pa smo izdali promocijsko zloženko o Kumu in o našem društvu. Pri pripravi te 
zloženke smo sodelovale Vlasta Medvešek Crnkovič in Marjeta Bricl, za oblikovanje pa je poskrbela 
Vlastina hči Tina.   
 

          

  

 Praznovaje 70-letnice našega društva, 5. julij 2020 
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Naši načrti v letu 2021                                                                            Upravni odbor PD Kum 

Za leto 2021 naše načrte vsaj delno postavljamo v okvir protikoronskih ukrepov, predvsem pri načrtovanju 
aktivnosti z večjim številom udeležencev in predvsem za aktivnosti v začetku leta. Zato opuščamo običajna 
spomladanska predavanja, ki jih vsako leto namenjamo ne le planincem, pač pa vsem občanom našega 
mesta. Izvedbo občnega zbora načrtujemo v marcu korespondenčno oz. na daljavo. Planinsko 
pohodništvo pa bomo prilagajali vsakokratnim aktualnim omejitvam.  
 
Gospodarsko področje 
 

Ne glede na vse te omejitve pa nas na gospodarskem področju, to je pri vzdrževanju planinskega doma, 
čakajo številna nujna dela. Največji zalogaj 
je gotovo pregled in meritve elektro 
instalacij in sanacija zunanje terase, ki nam 
že nekaj let zamaka in uničuje notranje 
prostore. Ta projekt predstavlja tudi 
največji finančni zalogaj, zato bo treba 
poiskati ustrezno rešitev. Ostala nujna 
vzdrževalna dela pa so: 

 odvoz fekalij in odpadne maščobe v 
centralno ČN, 

 odvzem vzorcev odpadne in filtrirane 
pitne vode, 

 odstranitev dveh oljnih cistern, 

 ureditev izplakovalnikov, pip in WC-jev  
v spodnjih prostorih, 

 popravilo opleska v sobi št. 6, 

 obnova stropne obloge v klubskih 
prostorih, 

 zamenjava dotrajanih letev na ograji terase, 

 obnova in montaža novih filtrov pri odtokih s streh, 

 servis sistema za kakovostno deževnico s strani firme Mesec d. o. o., 

 pregled in obnova rezervoarja za deževnico ob depandansi št. 3, 

 ureditev skladiščnih in odlagalnih prostorov za orodje in opremo najemnice koče, 

 pregled celotnega ogrevanja in odstranitev pomanjkljivosti, 

 obnovitev otroških igral (po potrebi), 

 ureditev skladišča drv v kurilnici, 

 popravilo vseh stolov, miz in klopi, 

 montaža gostinskega štedilnika z odstranitvijo odpisanega, 

 čiščenje in obnova prve kleti v depandansi, 

 redni pregledi strojev in naprav v koči, 

 urejanje okolice koče do cerkve in zvonika 

 izdelava podstavkov in drogov za zastave, 

 sprotno dogovarjanje z najemnico koče glede pomanjkljivosti oz. napak v koči. 
 
Vzdrževanje poti 
 

Ekipa naših planincev z markacistoma Alojzom Hriberškom in Antonom Drnovškom na čelu bo, tako kot 
vsako leto, skrbela za poti, ki vodijo na Kum. Ena od akcij tega odseka pa bo vključevala generalno čiščenje 
poti, pobiraje odpadkov in smeti ob poteh, predvsem ob cesti, ki vodi na Kum. S to našo aktivnostjo se 
bomo priključili tudi občinski akciji Očistimo Trbovlje, ki bo predvidoma potekala letos v marcu.  
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Varstvo gorske narave  
 

Naravovarstveni izleti v okviru odseka za varstvo gorske narave pri PD Kum Trbovlje 
Pred nami je še eno nekoliko negotovo leto, kar se tiče možnosti druženja in konec koncev tudi planinstva. 
Kljub temu načrtujemo nekaj naravovarstvenih 
izletov. Za začetek maja je predviden obisk 
naravoslovne učne poti »Po sledeh vodomca« ob 
vasi Cerovo pri Grosupljem. Poimenovana je po 
vodomcu, zelo slikoviti modro-oranžni ptici, ki živi 
ob rekah in potokih ter se hrani pretežno z majhnimi 
ribami. Ta izlet je bil v planu že lansko leto, pa je 
moral počakati na boljše čase. Medtem pa so v 
lanskem letu snovalci učni poti dodali nove vsebine: 
poučno Žabjo vas, pa tudi zanimivo knjigo z vabečim 
naslovom: Cerovo, kjer narava čaka nate. Tako se 
bomo s še večjim zanimanjem podali na izlet in s 
seboj povabili tudi naše najmlajše planince. 
Spoznavali bomo mokrišče, obvodne in druge ptice 
ter njihove viže, kačje pastirje, čebele, različne vrste lesa, vodne izvire, tako da bo za vsakogar kaj 
zanimivega.  
  

V juniju pa se bomo predvidoma podali po Čebulovi 
dolini na Kum. Potopili se bomo v cvetoče travnike 
Čebulove doline in občudovali kukavičevke, naše 
samonikle orhideje. Kljub uspevanju daleč stran od 
ponorelega sveta jih ogroža gozd, ki sili vse bolj na 
travnike in prezgodnja košnja z baliranjem sena v 
plastične bale. Kukavičevke tako ne utegnejo semeniti 
in poskrbeti za svoje potomstvo. 
 
 
 
Kukavičevke 

 
 
Naravovarstveni izleti v okviru MDO  Zasavje 
Naravovarstveni izleti v okviru MDO še niso natančneje določeni, sicer se pa načrtovanje zadnje čase tako 
in tako najbolj niti ne obnese. Verjetno bomo letos nadaljevali s pohodi po Zasavski planinski poti (ZPP). 
Na vrsti so že naši zasavski vrhovi, ki so prav bogati v svojih zelenih in cvetočih odejah.   
Mogoče bomo obiskali Učno pot škrata Bisera, ki poteka na območju Vinske gore pri Velenju in je leta 
2019 prejela priznanje za najboljšo tematsko pot v okviru akcije Turistične zveze Slovenije: Moja dežela – 
lepa in gostoljubna. Iz lanskoletnega plana ostaja tudi še neobiskan pragozd Lučka Bela. Ta pragozdni 
ostanek je zatrep majhne in ozke doline Lučka Bela, ki je stranski krak doline Podvolovljek na 
jugozahodnem pobočju pod vrhom Lastovca (1841 m).  
Pa upajmo, da nam pod vodstvom Dušana Klenovška uspe obiskati dolino Gračnice (Jurklošter) in 
zanimivega domačina, ki skrbi za sokole selce in druge divje ptice, ki po trkih z avtomobili ali kakšnih drugih 
nezgodah potrebujejo okrevanje, preden lahko spet samostojno zaživijo v naravi.  
V tej dolini je tudi Orionova pot z naravoslovno in zgodovinsko tematiko, speljana po sledeh starodavnih 
kultur skozi kraje in predele, za katere pater dr. Karel Gržan v knjigi V znamenju Oriona sklepa, da je bilo 
tu megalitsko svetišče, »središče sveta« v trikotniku med Savinjo, Savo in Sotlo. Mogoče obiščemo tudi 
njega, da nam vrne notranji mir in nam pomaga videti lepe stvari okrog sebe in v sebi. Da nas poveže z 
vesoljem in nas napolni z lučjo.  
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Delo z mladimi 
 

 
Skupina naših mladih planinčkov se krepi in nekateri že težko čakajo, da se podajo v »ta prave gore«. 
Vsekakor pa jih bomo spremljali po vodomčevih poteh in po naši Zasavski planinski poti, da si naberejo 
polno knjižico planinskih žigov. 
Zagotovo pa bomo tudi v tem letu poskrbeli, da se bodo otroci na Kumu varno igrali na igrišču ob koči, in 
da jim pripravimo kako presenečenje, kot se je to zgodilo minulo leto, ko jih je na Kumu razveseljevala 
polhova družina, ki jo je na Kum prinesla na ogled naša načelnica VGN Vlasta. 
  

 
 

Naši mladi planinci v »ta pravih« gorah 
 

NAČRTOVANI PRIHODKI IN ODHODKI ZA LETO 2021 

PRIHODKI €  ODHODKI € 

prihodki od članarin 1.800  vzdrževanje in amortizacija koče na Kumu 5.920 

dotacija občine Trbovlje 3.000  osnovna planinska dejavnost odsekov 1.300 

prihodki od najemnine doma na Kumu 5.500  najemnina in ostali stroški  društvene pisarne  900 

prihodki od prireditev  200  bančne provizije  in zavarovalne premije 380 

   stroški prireditev 500 

   ostali stroški za delovanje društva  1.500 

     

skupaj prihodki 10.500  skupaj odhodki 10.500 
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PRIREDITVE, TURE IN POHODI V LETU 2021 
datum Tura zahtevnost Vodnik, organizator 

 JANUAR   

2. 1. – 30. 4. 39. novoletni pohod na Kum  Marjeta Bricl 

9. 1.  Sv. Planina, Tabor LOP Marijana Holešek 

23. 1. Krvavica LOP Marijana Holešek 

 FEBRUAR   

6. 2. Stolpnik (Konjiška gora) LOP Alojz Hriberšek 

20. 2. Špilk LOP Marjeta Bricl 

 MAREC   

6. 3. Rečiška pot 1. del (Laško-Mrzlica) LOP Marijana Holešek 

12. 3. Občni zbor PD Kum   

20. 3. Sveta Trojica LOP Marijana Holešek 

 APRIL   

5. 4. Mali Golak LOP Marjeta Bricl 

17. 4. Velika planina  LOP Marijana Holešek 

24. 4. Olševa LOP Marjeta Bricl 

 MAJ   

8. 5. Po poti vodomca – NV LOP Vlasta M. Crnkovič 

22. 5. Debeli vrh nad Lipanco LOP Alojz Hriberšek 

30. 5. Spomladansko srečanje planincev na Kumu   

 JUNIJ   

5. 6. Na Kum po Čebulovi dolini - NV LOP Vlasta M. Crnkovič 

12. 6. Dan slovenskih planincev LOP Marjeta Bricl 

25., 26. 6. Triglav ZZOP Alojz Hriberšek 

 JULIJ   

3. 7. Špik ZOP Alojz Hriberšek 

17. 7. Grintavec ZOP Alojz Hriberšek 

26.-28. 7. Dolomiti ZOP Marjeta Bricl 

 AVGUST   

7. 8. Veliki vrh v Košuti ZOP Marjeta Bricl 

21., 22. 8. Veliki Babanski Skedenj, Mangart DZNP, ZZP Alojz Hriberšek 

29. 8. Kumska nedelja LOP  

 SEPTEMBER   

4., 5. 9. Karnijske Alpe ZOP Marjeta Bricl 

18. 9. Brana ZOP Alojz Hriberšek 

25. 9. Stegovnik DZOP Marjeta Bricl 

 OKTOBER   

9. 10. Macesnovec ZNP Alojz Hriberšek 

30. 10. Istrska gmajna LOP Marjeta Bricl 

 NOVEMBER   

6. 11. Križna jama in Slivnica LOP Marjeta Bricl 

13. 11. Rečiška planinska pot 2. del (Mrzlica-Laško) LOP Marijana Holešek 

 DECEMBER   

4. 12. Nočni pohod na Mrzlico LOP Ivo Muhič 

18. 12. Sabatov pohod na Kum LOP Jože Kovač 
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Meddruštveni odbor Planinskih društev Zasavja  razpisuje 
 

nagradni foto natečaj, kjer se vse vrti okoli Zasavske planinske poti. 
 
Žirija bo vrednotila naslednje kriterije: 

 kakovost fotografije – ostrino, osvetlitev, kompozicijo itd., 

 tematiko fotografije – vsebino fotografije in njeno skladnost s temo foto natečaja ter 

 izvirnost – kreativnost in interpretacijo teme. 
 

Razpisane so 4 kategorije (A, B, C, D), v katerih lahko fotografi sodelujete s svojimi fotografijami: 
A. svet okolja na zasavski planinski poti  
B. človek, pohodnik, popotnik, …na zasavski planinski poti 
C. planinske postojanke na zasavski planinski poti 
D. starostna kategorija do 15 let (zajema a, b, c)  
 

ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ IN NASLOV: 
Rok za oddajo fotografij je 1. oktober 2021 do polnoči. Začetek natečaja: 8. februar 2021.  
Žiriranje: 1. okt. do 15. okt. 2021. Fotografije pošljite po e-pošti ali po navadni pošti na digitalnem mediju z 
osebnimi podatki, imenom in priimkom, naslovom, telefonsko številko in e-naslovom na: joze.prah@amis.net  , 
mdo.zasavja@pzs.si, ali MDO Zasavje, Taborniška 14, 8290 Sevnica. 
 
RAZPISNI POGOJI FOTOGRAFIJ: 
Sodelujete lahko vsi, »mali« in »veliki« umetniki, fotografi z vsega sveta, razen člani žirije in člani organizacijskega 
odbora natečaja. Na natečaju lahko vsakdo sodeluje z največ 15 fotografijami, ki jih porazdeli poljubno po 
kategorijah, vendar v vsaki kategoriji lahko sodeluje z največ 5 fotografijami. 
Fotografije so lahko črno-bele ali barvne v formatu JPG ali JPEG (v velikosti do 1MB in ločljivosti 1920x1080 in 72 
dpi). Avtorji lahko pošljejo fotografije v manjši resoluciji, vendar morajo v primeru, da je njihova fotografija med 
nagrajenimi oz. izbranimi za razstavo, zagotoviti močnejšo velikost datoteke. Vsaka fotografija mora vsebovati 
priimek in ime avtorja, redno številko, pod katero je fotografija navedena v prijavnici ter naslov fotografije. V 
prijavnici je potrebno poleg podatkov o samem avtorju (ime in priimek, naslov, el. naslov, telefon), vpisati tudi naziv 
fotografije in lokacijo, na kateri je fotografija posneta. Lahko se doda tudi kratek komentar. Posnetki niso časovno 
omenjeni. Obdelava fotografij z računalniškimi programi za delo s fotografijami je dovoljena v mejah, ko se s posegi 
ne vpliva na vsebino fotografije. V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi 
veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja zagotavljajo, da so 
pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo. 
Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja na oddanih fotografijah na organizatorja MDO PD ZASAVJE 
prenesejo vse materialne avtorske pravice. Avtor s prenosom materialnih pravic na MDO Zasavje dovoljuje, da ta 
objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. MDO Zasavje bo spoštoval  
moralne avtorske pravice udeležencev natečaja in v primeru javne priobčitve ali objave fotografij ustrezno navajal 
avtorje fotografij. Digitalnih medijev ne bomo vračali. 
 

RAZSTAVA IN PODELITEV NAGRAD: 
Nagrajene fotografije bodo natisnili v podjetju SOLO d. o. o. in bodo razstavljene v prostorih SOLO d. o. o., Sevnica, 
Log 59, 8294 Boštanj. Žirija bo podelila nagrade ob otvoritvi razstave, ki bo 7. novembra leta 2021 ob srečanju 
planincev MDO PD Zasavje ter Dnevu zasavske planinske poti v PD Brežice. Podatki bodo objavljeni tudi na spletnih 
straneh Planinske zveze Slovenije, MDO Zasavje. Nagrajenci bodo obvestila prejeli po elektronski pošti, ki so jo 
navedli ob prijavi. Po zaključku razstave bo avtor natisnjene fotografije lahko prevzel. 

 
NAGRADE: 
V finale bo žirija, pod vodstvom Marjana Artnaka, izbrala 30 fotografij, ki bodo predstavljene za javno predstavitev 
ob podelitvi nagrad. Žirija bo iz fotografij, ki bodo prišle v finale v posamezni kategoriji, izbrala zmagovalno fotografijo 
kategorije in podelila štiri nagradne bone v vrednosti 50 evrov. Obiskovalci prve javne predstavitve in obiskovalci 
spletne strani na PZS MDO Zasavje od 15. 10. 2021 do 31. 10. 2021 pa bodo izmed zmagovalnih fotografij posamezne 
kategorije izbrali fotografijo, ki bo prejela naziv Fotografija ZPP za leto 2021 in vrednostni bon 100 evrov.   
 

Predsednik MDO PD Zasavje: Jože Prah Trbovlje     

mailto:joze.prah@amis.net
mailto:mdo.zasavja@pzs.si
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Filip in Lili prvič na Triglavu                                                                              Majda Zupan 

 

 

 

 

 

 

 

V pozni pomladi me nekega popoldneva nečakov osemletni sin 

vpraša: »Ti Majda, bi šla z mano na Triglav?«  Moj odgovor je bil 

ja, a tudi takoj pozabljen. Pa pridejo prvi dnevi septembra in ta 

moj »ja« postane resničnost. Priznam, bilo me je strah, še zase 

nisem dobro vedela, kako mi bo šlo, pa je bila v naši mali skupinici  poleg osemletnega Filipa še njegova 

sedemletna sestrična Lili in seveda oba očija, eden na Triglavu še ni bil, drugi pa samo enkrat kot otrok. 

Na koncu me je tolažil osemletnik z besedami: »Maša in Mitja (njegova hribovska spletna vzornika) sta 

rekla, da Triglav ni tko težk, zato se nič ne boj.« 

In res, tisti zgodnji septembrski dan se je, kljub večdnevnemu deževju in megli v dolini, odločil biti mil in 

krotek. V dolini so se še zadrževale meglice, pred nami proti Studorskemu prevalu pa je ves svet zasijal 

moder in zelen, občasno srebrn in nedotaknjen. Bilo je tako imenitno, da smo že pod sedlom postali lačni, 

žejni in utrujeni. Pa je počasi šlo naprej proti Vodnikovi koči, do katere smo v živahnem razpravljanju, kaj 

so sploh svizci, ali so planike bele ali srebrne barve, in kje, za vraga, so obljubljeni gamsi, kaj hitro prišli do 

le-te. Tu pa se že spodobi malo daljši počitek, pa mleko in oreo piškoti za ta male, pa kava in pivo za ta 

stare. Po daljšem počitku počasi, a res počasi, ker smo se vsi zasedeli, odrinemo naprej, kar nič se nam ne 

ljubi. Za hitrejši korak obljubim Filipu skorajšnje zajle in kline, Lili pa palačinke v naslednji koči. Nekoliko 

so nam res popestrili pot težavnejši predeli nad Vodnikovo kočo in tu sem ugotovila, da sta otroka v tem 

okolju veliko bolj okretna kot jaz. Na sedlu, kjer se odcepi pot k Planiki in druga h Kredarici, počivamo, 

pijemo in se nič kaj veselo ne spogledujemo s stezo, ki pelje strmo navzgor. Lili ugotovi, da je čudna, Filip 

pa, da smo sedaj na Konjskem sedlu. Bo pa že res, če sta to na blogu napisala Maša in Mitja. Ja nič, 

zagrizemo v šoder, navzgor, kjer ni, 

razen strmali, videti ničesar drugega 

kot modro nebo. Le kje sta koča, 

palačinke in vrh, negodujeta otroka. 

Pa tudi to je za nami. Prvi pride do 

koče s svojim strumnim korakom 

Filip, kmalu za njim mimo mene 

priteče Lili. Zavpijem: »Kam tako 

hitiš?« Odgovor: »Voham palačinke!« 

A palačink ni bilo. Prijazni študentje 

so nam povedali, da bodo  le-te šele 

zvečer. Lili malo zajokca, a smo hitro 

rešili zagato s sendviči in sokom iz 

nahrbtnikov. Po malici in počitku še 

zadnji napotki in posveti, kako bomo 

Izleta na Triglav sva se veselila že nekaj časa. Od začetka 

leta sva pridno nabirala kondicijo z raznimi vzponi. Na 

poti sva komaj čakala, kdaj bova prvič zagledala Triglav 

v živo. Pot je bila zabavna, proti vrhu pa tudi malo 

strašna. Najbolj nama je bilo všeč, ko sva si na vrhu 

privoščila čokolado. Imeli smo se super in upava, da se 

bova kmalu spet povzpela na Triglav. 

 Lili in Filip 
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hodili in plezali, spoštljivi pogledi 

proti vrhu našega očaka in že smo 

visoko nad kočo. Vreme je ugodno, 

skrbijo me le močni sunki vetra, ki 

včasih pritajeno zatuli skozi skalovje. 

Ko mi lezemo proti vrhu Malega 

Triglava, se že veliko obiskovalcev 

vrača v dolino in srečevanje je kar 

neprijetno. Otroka sta pridna, tiho in 

vztrajno lezeta proti vrhu. Filip je 

navezan, Lili pa hodi še kar prosto. Na 

grebenu navežemo tudi Lili, ki nam 

zagotovi, da je balvansko plezanje 

drugačno od tega resničnega. V 

skalovju tu pa tam še cveti kakšna 

zaplata rdeče brezstebelne lepnice, 

kje radovedno v nas kuka modrooki 

svišč ali zvončnica, ali se na skali 

sramežljivo z nami spogleduje par 

belih smiljk. Toda v tem letnem času 

je čas bohotnega cvetenja v gorah že 

minil.                                                                                                               Hura! Na vrhu smo! 

Nam gre res dobro, malo se tu pa tam ustavimo, spočijemo in srknemo iz steklenic malo čaja in glej, že 

smo v največji navpični strmini pod vrhom.  Še malo in tukaj je težko pričakovani Aljažev stolp. HURA, na 

vrhu smo! Tu pa vse tako, kot se spodobi za tri prve vzpone, najprej tepežkanje, nato pijemo, jemo 

čokolado in razpravljamo, kaj vse vidimo. Vsega sicer ne vem, kaj tudi pomešam, toda nič zato, vse je pa 

zagotovo naša preljuba domovina. Zaradi že kar pozne ure se odločimo, da moramo počasi oditi z vrha. 

Pot navzdol je bila zaradi utrujenih nog naporna, a prijetna. V koči smo dobili v obnovljeni depandansi 

lepo sobo, odložili vso navlako in srečni odhiteli na večerjo. Ja, po enolončnici so bile pa res še palačinke, 

tako da se nam je izpolnila tudi ta želja. Naša dva mala junaka sta zaspala za mizo takoj po palačinkah, 

starejšima dvema  junakoma pa niti pivo ni šlo več po grlu, zato smo jo kar hitro res utrujeni popihali spat. 

Toda med vsem tem direndajem nisem zamudila tam nekje na robu pri koči sončnega zahoda. Kar takole 

malo milo se mi stori, ko gledam, kako dno doline že zagrinja mrak in kako v dolini že odnehava dan, tu 

gori pa vrhovi še v zadnjih tihih sončnih žarkih zlato gore, a nebo že čuti prvo zvezdno iskrenje. Ozračje pa 

je tiho, spokojno in dobrotljivo. Še mi gledalci v tem amfiteatru samo šepetamo in se čudimo nad to 

dobrotljivostjo narave.                                                                                 

Po dobri noči spočiti vstanemo in naša pot se obrne proti dolini. Dan ni več tako krotek, Triglav že 

zagrinjajo megle, a kaj bi to, mi smo naš cilj že osvojili. Po skupni fotki pred kočo smo nared za odhod. 

Pred nami je še kar nekaj uric hoda, ki jih popestrijo počitki, kar enourni oddih pri Vodnikovi koči s 

fotografijami krav, pa zgodbe o belih ženah, o Zlatorogovem zakladu in o tem, kako je vzbrstela čudodelna 

triglavska roža. Nad Studorskim prevalom občudujemo čredo gamsov, slišimo svizce žvižgače in še in še se 

je dogajalo na naši poti. Na primer tisto z govedom, ki se je postavilo Filipu čez stezo in njegova zagata, 

kako ga obiti, je bila neizmerna. A izteklo se je vse dobro.  

Na Pokljuki, kjer se ustavimo na pijačo in sladoled, Filip in Lili ugotovita, da je bilo lepo, da smo se imeli 

res fajn, ter da me bosta še kdaj vzela s seboj na Triglav ali pa tudi kam drugam. Kaj sta si mislila pri tem 

oba očka, ne vem, jaz pa bi najraje zajokala in zapela »Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan …« 
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Olševa                                                                                                                 Nataša Breznik 

Na lep jesenski dan se že zgodaj zjutraj odpravimo na naš pohod. Tokrat smo se odločili, da gremo na 
Olševo. Preko Luč in proti Logarski dolini. Nato nas smerokaz usmeri proti Podolševi in Črni na Koroškem, 
vendar po nekaj kilometrih zavije pot proti Sv. Duhu. Naprej gremo po Solčavski cesti do turistične kmetije 
Strevc, kjer parkiramo. Čeprav smo bili zgodnji, je bilo parkiranih že kar precej avtomobilov. Sledi 
preobuvanje, oblačenje, nato si nadenemo nahrbtnike in začnemo s svojo potjo. 
 

Pot nas najprej vodi navzgor ob turistični kmetiji Strevc, 
nato preide v gozd in po kratkem kolovozu  na 
makadamsko cesto. Nadalje pot vodi kar nekaj časa po 
tej cesti, ki v manjšem križišču zavije desno. 
Nadaljujemo pot v smeri Potočke zijalke. Po polurni hoji 
nas pot pripelje do državne meje z Avstrijo. Lep del poti 
nato hodimo po gozdni poti, ob kateri je opaziti precej 
gob, predvsem lisičk. Zaenkrat jih pustimo »še rasti«, saj 
jih bomo nabrali spotoma, ko se bomo vračali. Pot, ki 
vodi naprej, postane precej strma in ne popusti vse do 
arheološkega najdišča Potočka zijalka. Tam si ogledamo 
jamo, naredimo nekaj fotografij in si malce odpočijemo 
na bližnji klopci. 

 
Nato pa kmalu nadaljujemo pot proti Olševi. Takoj 
ob arheološkem najdišču pot preide v strmo grapo, 
ki jo prehodimo s pomočjo varoval in klinov. Pot je 
speljana lepo, tako da tudi naš štirinožni prijatelj 
Jaka nima težav. 
 
Zaradi podrte smreke, ki leži preko poti takoj ob 
prehodu iz grape, je nadaljevanje poti precej 
oteženo, saj je potrebno smreko obhoditi, pri tem 
pa obstaja nevarnost zdrsa. Pot se nato še naprej 
strmo vzpenja, vendar postaja vse bolj razgledna. 
Po strmem vzpenjanju po ozki poti preidemo na melišče, precej krušljivo in zdrsno. Kmalu pridemo na 
sedlo, kjer je lična klopca. Na sedlu se pot razcepi. Levo v hrib gre pot proti avstrijski strani na Obel kamen, 
mi pa po kratkem počitku nadaljujemo desno naprej v smeri Olševe. Postajalo je že precej vroče, sence ni 
nobene, saj smo sedaj že na odprtem grebenu. Kmalu pridemo med skale, kjer je treba zopet malo 
"plezati", na določenih mestih nam je v pomoč jeklenica, pa tudi kakšen klin, na koncu pa so skobe. Nato 
spet hoja po ozki potki po razglednem grebenu. Kljub jesenskemu času je kar precej vroče, zato je pot 
težja, kot bi bila sicer. Po dobrih treh urah hoje (z vmesnimi počitki) se končno približamo vrhu, ki je, čeprav 
ga že vidimo, še vedno daleč, kot bi se nalašč odmikal. No, končno prisopihamo na vrh (mislim predvsem 
nase), kjer je kar nekaj ljudi, še posebej veliko pa je kavk, ki čakajo na hrano, je pa tudi veliko iztrebkov koz, 
zato moraš res dobro pogledati, kam se usedeš. Juhuhu, počiteeeeek! Gelca in Pepi si še pritisneta 
štampiljke v knjižice (bog ne daj, da bi pozabila!!!), nato si privoščimo malico. Tudi štirinožni prijatelj Jaka 
jo dobi, čeprav mu ne gre najbolj na zobe. Ko misli, da ga nihče ne vidi, hiti zakopavati malico v zemljo (za 
potem ?!). Žejni smo bili pa vsi, zelo. Sence na vrhu ni, zato se ne zadržimo predolgo. Še malo uživamo v 
razgledu, saj se lepo vidijo: Mali vrh, avstrijsko hribovje, pa tudi Raduha in Peca. Nato naredimo še 
skupinsko fotografijo in se odpravimo nazaj. 
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Seveda je pot navzdol lažja, čeprav 
imamo že malce utrujene noge. Nazaj 
grede Gelca in Ivo nabereta kar nekaj 
gob, tako da smo naslednji dan imeli 
vsi za kosilo gobovo juho iz svežih lisičk 
in jurčkov. Njami. 
 
                                      
                                       Na Olševi (1929 m) 

 
Izlet na Olševo je bil lep, zame malce 
naporen, ker nimam dovolj kondicije, 
pa tudi nekaj kil preveč, ampak sem 
bila vesela, da sem lahko uživala ob 
lepem razgledu, čudovitem vremenu, 
pa seveda dobri družbi. Zvečer, ko smo prišli domov, sva se s Pepijem z veseljem raztegnila po sedežni, no 
Jaka pa na svoji dekici v predsobi. Ja, tudi Jaka je bil utrujen, malce od hoje, predvsem pa od vročine. Lep 
dan, premalo takšnih dni v preteklem letu. Upajmo, da jih bo letošnje leto več. 
 
          

Mali Šmohor                                                                                                       Alojz Hriberšek 

Udeleženci tabora Soča 2020 smo za 

prvi izlet izbrali Šmohor nad Krnskim 

jezerom. Zjutraj smo se zbrali pri Domu 

dr. Klementa Juga v Lepeni. Pot nas je 

vodila po stari vojaški poti »mulatjeri«. 

Da nam ne bi bilo dolgčas, sta nam 

vzdušje s svojo radoživostjo popestrila 

Lesarjeva vnuka Lia in Enej. Pri tovorni 

žičnici pa se odpre lep razgled v dolino 

in na okoliške vrhove. Čez nekaj minut 

smo prispeli do koče pri Krnskih jezerih.  

Koča pri Krnskih jezerih (1385 m), 
zadaj Mali Šmohor (1939 m) 

 

Malo smo se okrepčali in odžejali ter krenili dalje do planine Duplje, kjer že nekaj let pase svojo živino 

»Kardinal« Miran s svojo družino. Čez teden je sam, ob vikendih pa se mu pridružijo žena Zdenka, hči Tanja 

in sin Klemen. Na planini delajo sir iz ovčjega in kravjega mleka, včasih tudi kislo mleko. Imajo še kokoši in 

dva prašička, ki pa se do konca pašne sezone kar lepo zredita. Miran v šali pravi, da so čez leto zelo dobri 

prijatelji, ampak novembra se pa skregamo. Pozdravimo se in odhitimo dalje. Na križišču zavijemo proti 

Komni, kaj kmalu pa tudi v hrib na mulatjero, ki je nekoč vodila pod vrh Šmohorja, kjer je bila avstro-ogrska 

bojna linija v 1. svetovni vojni. Pot, ki vodi pod skalnimi stenami, je še kar dobro ohranjena, tu in tam je 

kamenje, večja skala ali podrto drevo, vse bolj pa jo zarašča ruševje. Pod samim vrhom pa je pot že slabo 

vidna, zaradi obilice snega se vidijo nanosi kamenja. Na tem grušču se še zdaj po toliko letih najde dosti 

železja ostalin 1. sv. vojne. Stopili smo na greben, ki vodi na vrh Šmohorja, tu pa se odpre čudovit razgled 

v dolino Soče, na Krn, Krničico, Lemež, Veliko Babo, Triglav, Bogatin in Mahavšček. Ni konca razgledovanja, 

ampak treba je naprej in v doline. To pot smo izbrali malo daljšo varianto. Spustili smo se po strelskih 

jarkih do sedla med Malim in Velikim Šmohorjem, nato pa po kratki dolinici. 
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Ostanki italijanske karavle 

Na levi strani dolinice nemo pričajo italijanske karavle iz časa, ko je bila tu blizu Rapalska meja (1920 -

1943). In že smo bili na poti, ki vodi s planin Razor in Komne proti Peskom in Krnu. Mulatjera je speljana 

po južnih pobočjih, tako da je bil spet čudovit razgled v dolino. Na sedlu, imenovanem Prehodci, smo 

skrenili levo. Desno vodi pot v dolino Tolminke in na planino Polog. Če bi šli naprej, bi prišli do nekdaj 

mogočne kasarne za Lepočem ali na planino Razor. Spustili smo se v tako imenovano macesnovo dolino, 

kjer pa sedaj raste le tu in tam kakšen macesen. Med vojno so zaradi potreb po gradbenem materialu 

posekali ves gozd. Še nekaj minut in bili smo na planini Duplje pri naših prijaznih gostiteljih. Kar ni se nam 

dalo vstati od mize, polne domačih dobrot, ampak priganjal nas je čas, saj je treba priti še v dolino. Še 

kratek postanek pri koči, poslovimo se od oskrbnika Matica in osebja ter jo mahnemo proti Lepeni. 

Preoblečemo se in odpeljemo proti taboru v kamp Polovnik v Bovcu, kamor smo prispeli že v poznih 

popoldanskih urah. Tako je minil prvi dan in čudovit izlet po Krnskem pogorju. 

 

Vzpon na Ankogel                                                                                             Roman Grošelj 

V avgustu smo se v zelo lepem in sončnem dnevu zbrali 

skupina sedmih pohodnikov in odšli na zanimiv pohod na 

Ankogel v sosednjo Avstrijo. 

Pohod je bil zelo poseben, ker smo bili še vedno v času 

zaostrenih pogojev gibanja in spoštovanja določenih 

ukrepov zaradi pandemije in nič manj zato, ker je bil v tistem 

času zelo povečan promet proti Avstriji in še posebej skozi 

tunel Karavanke. Glede zadnjega smo imeli veliko srečo, ker 

smo v obe smeri dokaj gladko potovali, kar pa se ne bi 

zgodilo, če bi ne bili tako zgodnji zjutraj na poti v Avstrijo  in  

pozni pri vračanju v Slovenijo. 

Ankogel poznajo mnogi pohodniki in smučarji v Sloveniji. Kraj 

Mallnitz, ki je nam časovno relativno blizu, ni samo izhodišče za vzpon na Ankogel, ampak je tudi zelo 

popularen med smučarji. Mallnitz je oddaljen od Ljubljane dobri dve uri, seveda če ni zastojev v prometu, 

ki so poleti zelo pogosti. Ankogel ima posebno privlačnost in karizmo, ker je gora s častitljivo višino in 

odličnim razgledom na sosednje gore, tudi naše, še posebej pa je lep pogled na Grossglockner. Tisti, ki 
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smo šli na goro prvič, smo bili že v dolini poučeni, da se odpravljamo v gorsko skupino Ankogel, ki je v 

vzhodnem delu Visokih Tur in je ime dobila ravno po imenu naše ciljne gore, čeravno Ankogel ni najvišja 

gora te skupine. Višji od Ankogla, ki se vzpenja 3252 metrov visoko, je Hochalmspitze, ki ga presega za cca 

100 m.  

Vzpon na Ankogel je možen na več načinov 

in po različnih poteh. Če se odpravite iz 

doline, torej od vznožja, kjer je tudi 

spodnja postaja kabinske žičnice 

(Ankogelbahn), vzpon traja 6 do 7 ur  in 

nekaj manj časa nazaj. V tem primeru boste 

naredili cca 2000 m višinske razlike. Lahko 

pa se odpravite zgodaj zjutraj in se vrnete z 

žičnico, če ste dovolj hitri, da ujamete 

zadnjo vožnjo, ki je okrog 4. ure popoldne. 

Mi smo izbrali kabinsko žičnico in se 

približno ob pol devetih odpeljali do zadnje 

postaje na višini 2600 m. Maske so bile 

obvezne in dovoljeno je bilo omejeno 

število planincev v kabini. Vožnja traja cca 

20 minut. Od zadnje postaje do Ankogla je 

še tri ure in narediti je bilo potrebno še 600 

m višinske razlike, da smo bili na vrhu. Pot 

je relativno lepa in zanimiva, tudi posebna, 

ker se hodi po granitnih policah in 

kamenju, ki je povsem drugačne strukture 

in barve, kot smo jih navajeni videti v 

Alpah. Pohodnikov je bilo precej in poti so 

dobro označene. Seveda je zanimivost 

ledenik, ki ga sicer večina obhodi, nekateri pa ga tudi prehodijo. Mi smo ga na poti nazaj. 

  

Pogled z Ankogla proti Hochalmspitze (levo) in proti Grossglocknerju (desno) 

Po morda dveh urah smo prišli na greben, ki se imenuje Mali Ankogel in bili smo že na višini skoraj 3100 

m. Od tu naprej se pot postavi navpično in postane nevarna, ker je na določenih mestih precej ozka, ko se 

srečuješ s pohodniki, ki se vračajo. Zaradi strukture kamnine, ki je večinoma v obliki polic in manjših 
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blokov, pot ni varovana in velikokrat ni trdnega oprijema. Zelo pomembno je imeti ustrezno obutev, ki 

preprečuje zdrs. Za pot na vrh smo potrebovali cca 1 uro, nekateri naši pohodniki tudi manj. Vse skupaj 3 

ure z mnogimi postanki. Na cilj smo prišli približno ob 12. uri. Na vrhu smo se zbrali pri križu za obvezno 

fotografiranje, čeprav je pravi vrh sicer oddaljen nekaj deset metrov stran in seveda je bil oblegan s 

pohodniki. Razgled je čudovit in omogoča fotografiranje mnogih gora, tudi bolj oddaljenih, večina nas je 

gledala v smeri Grossglocknerja. Na vrhu smo morda ostali dobre pol ure, ker smo se morali pravočasno 

vrniti do zadnjega odhoda kabinske žičnice, ki je nekje ob 4. uri. Vračali smo se po isti poti, le da smo 

prečkali ledenik, ki ni nevaren in pokrit z južnim snegom in omogoča hiter spust proti dolini. 

Vrnili smo se dovolj zgodaj, da so nekateri lahko spili pivo v planinski koči, ki se nahaja pod zadnjo postajo 

žičnice.  Po prihodu v dolino smo nadaljevali pot do sosednjega Mallnitza, ki je simpatičen kraj, vendar je 

bil nekoliko prazen v tem času, ker ni bilo veliko turistov. Pot domov je potekala gladko in tudi tunel 

Karavanke je bil prevozen in brez čakanja. Vrnili smo se ob cca 9. uri zvečer. 

 

Utrinki z naših planinskih poti v letu 2020                                                     Marjeta Bricl 

Začelo se je z novoletnim pohodom na Kum. Ko 

smo se planinci izvili iz jutranje megle v dolini, nas 

je pričakal topel dan vrh Kuma. 

Naslednja januarska tura nas je vodila na Veliki 

Slomnik. S Košnice do vrha smo grizli kolena, nato 

pa  gor in dol po gričkih in dolinah, po stezah in 

cesti do planinske koče na Brnici. 

                        Pot na Veliki Slomnik (609 m) 

 

V februarju smo raziskali greben med Moravško 

dolino in dolino reke Save. V lahkotnem sprehodu 

skozi gozd, košenice in vasice od Sv. Trojice čez 

Murovico in Cicelj do Miklavža se razgledujemo vse do 

Alp na eni strani in globoko pod nami na reko Savo na 

drugi strani.  

                                      Na Ciclju (836 m) 

V februarju nas je spet potegnilo na Avstrijsko 

Koroško na zasneženi Dobrač. Lahka zimska 

tura obogatena z razkošnimi razgledi po Ziljski 

dolini in naših Alpah. Sončen dan, mimo ušes 

je brilo, pod nogami pa škripalo, da je bilo 

veselje!  

 

Dobrač (2166 m) 
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V marcu je že slišati epidemiološke napovedi, zato 

pohitimo še na Lubnik. Povzpnemo se iz vasice 

Praprotno oziroma od Sv. Tomaža, sestopamo pa po 

manj obljudeni grebenski poti, ki vodi čez Mali 

Lubnik do Škofje Loke.  

In potem sledi pohodniški premor. Vsak zase se 

potepamo po domačih logih vse do konca maja. Ko 

se razmere malce sprostijo, nadaljujemo po našem 

načrtu. Gremo na spomladanski potep po planinah 

med Tolstim vrhom in Storžičem, na Veliko in Malo 

Poljano.  

 

Lubnik (1025 m) 

                                                        Mala Poljana (1325 m) 

 

V juniju je naša pot usmerjena na greben Pokljuke, 

na Debelo peč. Pot nam krasi pisano planinsko 

cvetje in vznemirljivi razgledi na očaka in njegovo 

soseščino.  

  

 

Triglav z Debele peči (2014 m), nad Lipanco pa cvetoče 

pogačice 

Cilj naslednje junijske ture je Potoški Stol, eden 

izmed vrhov v grebenu Karavank. V hrib zagrizemo 

pri izviru Urbasa in ko prispemo na pašnike 

Belščice, se odpirajo razgledi po okoliških gorah, 

globoko pod nami pa zgornja Savska dolina. 

Nadaljujemo po prostranih pašnikih pod 

Vajnežem na Potoški Stol in naprej po označeni 

grebenski poti na Stol. Sestopamo čez Zabreško 

planino do Valvasorjevega doma pod Stolom. 

S Potoškega Stola (1955 m) proti Stolu (2236 m) 
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Na Pristovškem Storžiču (1759 m) 

Naša naslednja tura nas vodi na vzhodni konec Karavank, na Pristovški Storžič. Izberemo vzpon po Kranjski 

zavarovani poti in sestop po vzhodni, lažji poti. Razgledi na severna ostenja Kamniško-Savinjskih Alp, na 

Košuto in na številne druge razgledne vrhove navdušujejo, pot pa nam krasi planinsko cvetje in mogočne 

smreke. Izlet zaključimo z druženjem ob Planšarskem jezeru.  

 

Na Raskovcu (1967 m) v Spodnjih Bohinjskih gorah 

V juniju, ko v dolini migeta od vročine, se namenimo v Spodnje Bohinjske gore. Naš cilj je po brezpotju na 

Raskovec. Naše izhodišče je nekje v gozdnatem pobočju nad Bohinjsko kotlino pod Debelo glavo. Pot nas 

vodi do pravljično lepe ravninske planine Poljane. Cvetočo ravnico obdajajo z rušjem porasla pobočja, nad 

njim pa se dvigajo vrhovi Poljanskega vrha ter Malega in Velikega Raskovca. Nadaljujemo po neoznačeni 
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strmi stezici skozi ruševje in nato po neprijetnem brezpotju po strmem melišču tik pod steno Raskovca. 

Tu se usmerimo desno čez skalovje na zahodni greben Raskovca in potem sopihamo po travnatem pobočju 

na vrh. Uživamo v spokoju, vse okrog nas pa se pobočja bohotijo v gorskem cvetju.  Sestopamo južno na 

markirano grebensko pot, ki vodi po celotnem grebenu Spodnjih Bohinjskih gora, dušo si privežemo na 

Črni prsti, potem pa urno do Orožnove koče in še malček do doline. Ves naš trud je bogato poplačan z 

nepozabnim razkošjem alpske cvetane in z razgledi od morja do naših najvišjih vršacev. 

Letošnje planinsko leto ne gre 
povsem po planu. Načrte nam je 
prekrižal presneti virus, zato smo 
Dolomite nadomestili z domačimi 
gorami in se odpravili na Bovško. 

Prvi dan smo se potepali po 
planinah nad Krnskim jezerom. Od 
koče smo jo mahnili proti Malemu 
Šmohorju, potem pa krožno po 
brezpotnih cvetočih livadah do 
Prehodcev in nazaj do koče. 
Razkošni razgledi, prečudovito 
cvetje in žalostni ostanki svetovne 
norije iz pred več kot 100 let. 

Z Malega Šmohorja proti Prehodcem 

Drugi dan na Bovškem. Zbrali smo se v pisani druščini, dva mladeniča začetnika in vsi ostali bolj kot ne 
izkušeni planinci. Odpravimo se na Visoki Kanin in obnovljena žičnica nam je seveda v veliko pomoč. Objem 
belih skalnih gora že na začetku poti in tu pa tam snežišče na poti nas je opozorilo, da smo v visokogorju 
in da tokratna tura ni pohajkovanje po zelenih planinah.  

Pot je speljana po pobočjih in 
grebenih nad Kaninskimi podi 
in četudi ni hudo naporna, je 
pri hoji potrebno kar nekaj 
pazljivosti.  

Vrh nas je navdušil, razglede 
je tu pa tam zakril kak oblak, 
globoko pod nami pa so svoja 
brezna in škraplje razkazovali 
Kaninski podi na eni strani in 
dolina Reklanica s planino 
Pecol na drugi strani. Montaž 
in Viš pa sta se sramežljivo 
zavila v meglo. 

Turo smo končali pri zgornji 
postaji žičnice s prvim 
zapitkom, na spodnji postaji 
pa je sledila potrjenka s 
krepkim planinskim kosilom.        

                                                                                                         Na Visokem Kaninu (2587 m)                     
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Naša hribovska potepanja na Bovškem smo prekinili za en dan, ki smo ga izkoristili za spust z raftom po 
smaragdni Soči.  

Potem je spet sledila tura in sicer na 
Kobariški oz. Breginjski Stol. Odločimo 
se za izhodišče pri sv. Marjeti nad 
Breginjem. Pot je neusmiljena, kratke 
serpentine le za par korakov, navzgor, 
samo navzgor, vse do grebena. Potem 
pa le še uživaško do vrha. “Trpljenje” 
pohodnikov blažijo širni razgledi po 
zelenih travnatih pobočjih Muzcev in 
Kobariškega Stola in tudi tu je še 
toooliko pisanega gorskega cvetja. Ko 
sestopimo, nas požegna rahla poletna 
plohca, a nas ne odvrne od prijetne 
osvežitve v Nadiži – vsaj za nekatere. 

In še en dan v Bovcu izkoristimo za 
planinsko turo. Trojica se nameni čez 
mejo na Montaž, a je pogled s planine 
Pecol na Montaževo gmoto precej 
neprijazen, objema ga teman oblak, ki 
ne kaže nobene volje, da bi se umaknil 
pričakujočim sončnim žarkom. Zato 
izberemo krajšo in nekoliko nižjo točko 
v grebenu Špikov, to je Špik Hude 
police. Družbo nam dela radovedni 
gamsji trop, žvižgači svizci in že pozno 
poletno planinsko cvetje.  

 

Južna pobočja Kobariškega oz. Breginjskega Stola (1673 m) 
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Na Krofičko gremo čez Klemenčo jamo. Deževje 
preteklih dni je pošteno razmočilo spodnji del 
poti, a to ni odvrnilo številnih planincev, ki so se 
tega dne podali na Krofičko ali pa vsaj do 
Klemenče jame, da si ogledajo naš najmogočnejši 
macesen, ki stoji nedaleč od planinske koče. 

Priljubljena koča stoji na Klemenškovi planini in 
je v letu 2018 osvojila naziv »naj planinska 
visokogorska koča« in ni čudno, da je okrog nje 
pravi planinski vrvež. 

 

Na Krofički (2083 m) 

 

V avgustu nas je zvabilo čez mejo. Najprej v italijanske Karnijske Alpe in nato še v avstrijske Visoke Ture. 

Prvi cilj potepanja po Karnijskih 
Alpah je bila Peralba, ki je s 
svojimi 2.694 m tretji najvišji vrh 
Karnijskih Alp. S parkirišča ob koči 
pri izviru Piave smo se po udobni 
mulateri povzpeli do koče Calvi in 
od tu naprej proti sedlu Sesis. Tik 
pod sedlom pa smo se usmerili v 
zavarovano plezalno pot, v ferato 
Sartor in v dobri uri prijetnega 
plezanja dosegli vrh. Sestopali pa 
smo na sedlo Sesis po sicer lažji, 
pa vendar tu in tam z jeklenico 
zavarovani poti imenovani po 
papežu Janezu Pavlu II., ki je tod 
hodil v letu 1988. 

Ferata Sartor –
Peralba (2694 m)       

 

 

 

 

 

 

                                                                            
Chiadenis (2459 m), 
zadaj Peralba 
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Po sestopu s Peralbe na sedlo Sesis smo pot nadaljevali s prečenjem severnega travnatega pobočja pod 
ostenjem Chiadenisa. Ta, 2459 m visoka gora, je prava skalna trdnjava, mi pa smo se odločili, da jo 
napademo z severozahodne strani in sestopimo po jugozahodni poti. Pravo ime poti vzpona na 
severozahodni strani je Via di Guerra, medtem ko se pot po jugozahodni steni imenuje ferrata CAI 
Portogruaro, običajno pa se celoten itinerar preprosto imenuje ferrata Monte Chiadenis. Že ob vstopu 
nam je jasno, da ta ferata ni mačji kašelj. Je prava navpičnica, speljana skozi številne ozke kamine in žrela, 
tu pa tam kaka mala polička za kratek oddih in presneto je bilo treba stisniti tudi mišice na rokah, da smo 
zlezli na vršni rob gore. Vršni greben je kot razdejana utrdba in še nekaj telovadbe je treba do pravega 
vrha na 2459 m, kjer nas navdušujejo razgledi po dolomitskih in karnijskih vršacih. Pot sestopa ni nič 

manj  atraktivna, po 
zračnem in krušljivem 
grebenu pridemo do 
robustne stene, sicer dobro 
zavarovane z jeklenico, 
zadnji del pa nas preizkuša v 
pravi vertikali, ki se zaključi 
na travnatem sedelcu 
nedaleč od koče Calvi. 
Navdušenje po opravljenih 
podvigih smo v poznem 
popoldnevu s pivom ohladili 
pred prijetno kočo Calvi, 
kjer smo tudi prenočili.   

Koča Calvi (2164 m), na panoramski legi med Peralbo in Chiadenisom v bližini izvira reke Piave 

Zadnji cilj našega karnijskega potepanja pa je 1866 m visoka gora Mali Pal, ki se dviga vzhodno nad 
prelazom Plöckenpass na avstrijsko-italijanski meji. Gora se zaradi številnih ostalin iz prve svetovne vojne 
ponaša z nazivom »muzej na prostem«. Vršna planota je prepredena s strelskimi jarki, rovi, kavernami, 
opazovalnicami in še in še – napisi pa spominjajo in opominjajo na norijo izpred več kot 100 let, ko sta tu 
bíli svojo vojno avstrijska in italijanska vojska. Tesnobo, ki se poraja ob teh pogledih, blažijo livade 
gorskega cvetja in mili razgledi po okoliških gorah. Na goro se sprehodimo po udobni mulatjeri po 
italijanski strani, sestopamo pa po avstrijski strani. Ta pot je v zgornjem delu precej strma, spodaj pa 
vendarle malo prijaznejša, in ko so izza drevja prikažejo znamenite vetrnice, smo bili že skoraj na izhodišču. 

 

Mali Pal (1866 m), 

muzej na prostem s 

številnimi 

ohranjenimi 

ostalinami  1. sv. 

vojne 
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    Trojna gondolska vzpenjača Ankogelbahn                             Koča Hannoverhaus (2565 m), postavljena leta 2013 

Gorska skupina Ankogel-Hochalmspitze je ena od gorskih skupin v avstrijskem nacionalnem parku Visoke 
Ture. Ankogel je s svojimi 3252 v. m sicer drugi najvišji vrh v tej skupini, a nas ob tako sijajnem vremenu, 
kot smo ga bili deležni na naši turi, nagradi z vznemirljivim doživetjem. Razkošje razgledov je nepopisno. 
Veliki Klek, Veliki Hafner, Hochalmspitze, Säuleck, Reisseck so bližnji vršaci, v daljavi pa se kažejo Dolomiti, 
Karnijci in naši Julijci s Triglavom, globoko pod nami pa ljubka ledeniška jezerca. Preden se z znamenito 
trojno gondolo odpeljemo v dolino, preverimo, kako je s pivom na novi smučarsko-planinski koči, ki stoji 
tik pod žičniško postajo, vse ostalo pa je v svoji zgodbi zapisal Roman. 

Da se ne potepamo samo po tujini, se v avgustu družimo na poti na Mrzlico in Kal ter zaključimo pri »koči« 
Muhičevih pod Kalom.  

V septembru pa spet hodimo po domačih gorah, naš 
prvi cilj je Kepa. Našo pot začnemo pri sotočju Mlince 
in Žaklja in skozi Erjavčev rovt prav kmalu prispemo 
do planine Brvog, le malček nad njo pa se že odpirajo 
razkošni razgledi na Julijce. Vzpenjajoča pot kar noče 
popustiti, a se pod karavanškim grebenom vendarle 
uda in postane prijaznejša. Prečenje grebena je pravi 

planinski užitek, četudi strmina in krušljiva pot 
zahtevata precej pazljivosti. V nekaj grapah je pot 
zavarovana tudi z jeklenico. Vrh pa spet ponuja 
razglede od Visokih Tur in Karnijcev do naših 
Julijcev in Kamniško-Savinjskih Alp ter vse do 
zadnjih karavanških grebenov na vzhodu. 

                            Kepa (2143 m), mejni greben Karavank       

 

Naša naslednja tura po planu je Jezerski Stog. Bohinjski kot je v teh lepih jesenskih dneh povsem zatrpan 
s številnimi turisti, tudi planinci, dodatno pa se nam kaže tudi problem z organiziranim prevozom iz doline 
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do planine Blato. Seveda si nismo želeli drena in hudega planinskega vrveža, zato smo se vsi prijavljeni 
družno dogovorili za spremembo cilja. 

 

Škrapljaste in zračne stene v ferati prijateljstva – Zermula (2143 m) 

In se odpravili proti Karnijcem na 2142 m visoko Zermulo, skalni greben nad prelazom Lonice, nedaleč 
stran od bolj znanih Mokrin. Za vzpon smo izbrali ferato Amicci di montania Zermula. Slabo uro hoda je 
do vstopa v steno, ferata pa se začne v strmem žlebu, nato pa vodi po strmo nagnjenih stenah in poličkah 
vse do travnatega grebena in potem le še 
nekaj sprehoda do vrha. Sestopimo po 
slikoviti vojaški poti iz 1. sv. vojne, ki vodi 
vzdolž južnega pobočja. Zaključimo na sedlu 
Lonice z druženjem pri znameniti koči 
»Rifugio casera Cason di Lanza«, ki skupaj s 
planšarijo predstavlja pravo kmetijsko 
turistično zatočišče mnogim planincem in 
ostalim turistom, ki se po ozki asfaltirani 
cesti do sedla pripeljejo ali iz Pontebe ali pa 
iz Paulara z druge strani sedla. 

                

                                               Sedlo Lonice (1552 m) 

  

 

Tik pred zdajci, oziroma nekaj dni pred novo razglasitvijo epidemije, pa se ob previdnostnih protikoronskih 

ukrepih zberemo na naravovarstvenem dogodku na Zeleni travi. O tem pa kaj več v prispevku VGN. 

V februarju in septembru smo se planinci našega društva udeležili tudi skupnih MDO pohodov po Zasavski 

planinski poti. Več o tem pa v sestavku o delu zasavsko-posavskega MDO-ja.  
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Zgodbica s Kuma o Srečkovi rajdi                                                                Marjeta Bricl 

Ali veste, kje je Srečkova rajda? »Seveda«, bodo 

dejali stari Kumljanci in se nasmejali  v spomin 

srečno-nesrečnemu dogodku. Da se poimenovanje 

te rajde ne izgubi v pozabi, bom zapisala zgodbo, ki 

mi jo je zaupal Srečko, sin tistega prvega Srečka.  

Srečkova rajda, to je tisti ovinek pod Lontovžem, ko 

se v levo odcepi cesta za Ključevico. Če se spuščate 

s Kuma, je pred njo dolga ravna klančina in kar 

dobro je treba zavirati, da zvozite dvojno šikano, 

preden se cesta proti dolini spet poravna.  

To je bilo sredi 60-tih let prejšnjega stoletja. 

Kumljansko hribovje je bilo ljubo tako planincem 

kot smučarjem. Planinci so ciljali na vrh Kuma, kjer 

so oskrbovali svojo novo planinsko postojanko, 

smučarji pa so se ustavljali kakih 270 vm nižje, v 

Lontovžu. Tudi ti so si postavili novo smučarsko 

kočo in v bregu blizu koče tudi smučarsko 

sedežnico. To so bili časi pravih smučarsko-

planinskih zanesenjakov, ki so z neizmerno voljo 

postavljali temelje novim športnim društvom v 

našem mestu. No, in dva izmed njih sta bila tudi 

Srečko Forte st. in Zdenko Zupan, oba planinca in 

smučarja.  

Da zgodba ni izmišljena, pričajo fotografije iz Srečkovega 

družinskega foto arhiva (zgoraj) 

Srečko Forte in Zdenko Zupan s svojima ženama  

Nekega dne pa je bilo treba na hitro popraviti 

okvaro na tej smučarski sedežnici. Avtomobili v 

tistem času niso bili prav pogosta dobrina, a Srečko 

je na svoj avto, naročil je Škodo, še čakal. Bil pa je 

ta Srečko član in inštruktor pri AMD-ju si je ob tej 

priliki sposodil fička, ki je bil sicer namenjen šolskim 

vožnjam šoferskih kandidatov, in z njim smuknil v 

Lontovž.  

Misleč, da bo tako hitro rešen problem s 

popravilom sedežnice, se je prava smola tistega 

dne s tem šele začela. Srečko in Zdenko sta se 

stlačila v tega fička in odbrzela proti Lontovžu. Ovinkasta makadamska cesta se ves čas vzpenja, zato 

posebno zaviranje ni bilo potrebno. Ko pa sta se mojstra po opravljenem delu vračala v dolino, takrat pa 

brez zaviranja ni šlo. Srečko na prvem dolgem klancu pod Lontovžem zavira, zavira, a zavore ne zgrabijo. 

Hitro oceni situacijo, da rajde ne bo zvozil, zato se spusti s ceste, računajoč, da se bo ustavil v nasprotnem 

bregu. A na pot se mu postavi skala, ki prevrne ubogega fička in oba možakarja v njem. In res ni čudno, da 
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se je končalo pod cesto, izvedela sta namreč, da je 

nesrečni fiček čakal na AMD dvorišču, da mu 

popravijo zavore.  

Zdenko je imel srečo, odnesel jo je z nekaj praskami, 

več smole pa je imel Srečko. No, povedati je treba, 

da je bil Srečko sicer invalid brez ene roke, pri tej 

nezgodi pa jo je skupil še v tisto preostalo. Zlomljena 

rama mu je še dolgo po tem delala preglavice.  

Sreča v tej Srečkovi nesreči je, da se je hudomušna 

dogodivščina končala srečno in da je za vedno 

zapisna v Srečkovi rajdi. 

             Srečkova rajda pod Lontovžem 

 

Zgodbica s Kuma o otvoritvi smučarske vlečnice na vrhu Kuma                 Janez Brinar 

Dne 27. novembra 1954 je  bila vlečnica »Damjanka« (imenovana po Damjanu Goričanu, konstruktorju in 

vodji montaže) odkrita in preiskušena. Na ta dan otvoritve se je ob napravi zbralo večje število smučarjev 

in planincev. Mimogrede - to je bila prva tovrstna naprava v Zasavju in tretja v Sloveniji. Prisotni so bili 

predstavniki tako smučarske kot tudi planinske srenje, tudi iz republiških organov oziroma zvez. Ob nekaj 

nagovorih, kot se za taka srečanja spodobi, je predstavnik smučarske zveze pohvalil graditelje kot 

»pionirje« gradnje tovrstnih naprav v Sloveniji. Prisotni so mu s ploskanjem odobravali. Eden od 

graditeljev pa se ni popolnoma strinjal in je malo glasneje povedal, da »smo tudi starejši fejst delal«! Po 

uradnem delu so ob cvičku nazdravili vsem vrstam »pionirjev«. 
G 

 

pPrvP rvaP  

Damjanka, prva smučarska vlečnica v Zasavju 
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Zgodbica s Kuma o pripravi drv za postojanko na  Kumu                           Janez Brinar 

Dolga leta smo morali za zimsko sezono planinskega in smučarskega delovanja pripraviti kar nekaj kubikov 

drv. V novejših časih je porabnica lesa ostala samo kmečka peč, ki pa prav zaradi tega zna ustvariti prijetno 

domače vzdušje. To me, ko se usedem na klop, spomni na vsakoletne jeseni pripravljanja drv. Gozdarji so 

odkazali primerno drevje, pri tem so bili uvidevni glede lokacij poseka, da so bile bližje cesti in vrhu.  

Ponavadi se nas je na takšni akciji zbralo kar veliko. Med najbolj pridnimi je bil pokojni Medveškov Janez -  

Kogler, ki je vsa leta deloval kot »for« pri podiranju drevja. To delo je opravljal zelo odgovorno in resno. 

 

 

Delovna akcija na Kumu, spredaj (leže) tudi temnolasi Janez Medvešek - Kogler 

Nismo imeli resnejše nesreče pri spravilu lesa, ne pri podiranju v hosti ne pri spravilu do koče. Včasih nas 

je Kogler prekinil pri podiranju in obsekavanju debel in vleki do ceste, da smo malo počili.  

Po nekaj letih teh del (skoraj vedno isti udeleženci) pa nas je postalo malo strah. Lotili smo se večje starejše 

bukve, že malo bolne, a na pogled še trdne. Vetra ni bilo premočnega in Janez je pričel žagati. Ostali smo 

se umaknili na varno in debatirali. Naenkrat bukev malo »zajamra«, nakar Janez odredi, ker je začelo 

pihati, umik na varno. Res smo se umaknili in pričeli ugibati, če bo padla in kam. Preden smo končali, je 

nekdo zavpil: »Pada!« Ucvrli smo jo na vse strani, bukev si je izbrala svojo smer - ni bila tista, katero smo 

mi določili. Bila je prizanesljiva, za nekaj metrov smo jo prehiteli. Zdi se mi, da je takrat marsikdo imel 

mokre hlače. Bila je to lepa izkušnja, mi pa pametnejši in starejši.                                                                                                                                                                                                         

In kdo je bil Janez Medvešek? Domačin s Podkraja, dobrodušen posebnež, ki je vedno rad pomagal 

okoliškim kmetom in tudi nam planincem. V družbi je vedno prepeval in se veselil življenja. Bil je tudi 

smučarski skakalec, ki se je rad pomeril na dobovški skakalnici. Najbolj pa je bil ponosen, da je bil vrsto let 

poklican med teptalce skakalniške strmine v Planici, zato tudi njegovo ime Janez Medvešek – Kogler. Že 

dolgo ga ni več med nami, njegov spomin pa ohranjamo v Zdenkovem kotičku v koči na Kumu.   
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Članarina PZS za leto 2021 

Kategorija članstva 
Priporočena 
članarina [€] 

A 
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z 
največjim obsegom ugodnosti 

60,00 

A/d - družinski popust 54,60 

B 
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z 
osnovnim obsegom ugodnosti 

28,00 

B/d - družinski popust 22,60 

B1 
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom 
ugodnosti 

21,00 

S+Š 
srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta 
starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti 

18,50 

S+Š/d - družinski popust 15,00 

P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti 8,00 

P+O/d - družinski popust 6,40 

IN 
oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti 
odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti;  

8,00 

IN/d - družinski popust 6,40 

 
      Kako lahko poravnamo članarino? 

- na sedežu društva v času uradnih ur (četrtek od 18. do 20. ure) z gotovino pri poverjenici 
Bredi Planko 

- z nakazilom na TR 6100 0000 1400 445 (Delavska hranilnica). Namen plačila: članarina 2021 
za (našteti vse osebe, za katere se plača članarina in vrsta članarine za posameznega člana) 

- preko spleta na povezavi https://clanarina.pzs.si/ - pri izbiri planinskega društva izberite 
Planinsko društvo Kum Trbovlje 

- v izjemnih primerih po dogovoru s poverjenico Bredo Planko, tel. 041 444 754  

Pri članarini PZS za leto 2021 ni večjih sprememb, pogoji, priporočena višina in člansko zavarovanje 
ostajajo v enakem obsegu. Vzpostavljen je prenovljen spletni članski portal, ki ponuja vse informacije v 
zvezi s članstvom in možnost enostavnejše spletne včlanitve. 
Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani 
sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so 
brez lastnih dohodkov ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost in so člani družine. Za družino se 
štejejo mati, oče in otrok ali mati oz. oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do 
družinskega popusta, prav tako ne zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na status. 
 

Planinska članarina je veljavna od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto. Člansko 
zavarovanje je neprekinjeno veljavno do 31. januarja naslednje leto, če do takrat podaljšate 
članstvo. Sicer je tudi zavarovanje veljavno le do 31. decembra. 

 

Dobrodošli v dobri družbi!  

 

https://clanarina.pzs.si/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Občina Trbovlje 

 
 
 

 
  

                          

    

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 


