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Deset let Planinskega društva Nazarje
Minilo je deset let, odkar je bilo ustanovljeno naše pla-

ninsko društvo, vendar korenine planinstva v Nazarjah sega-
jo dosti dlje v zgodovino. V hribe in gore smo vseskozi radi 
hodili, vendar smo svojo pripadnost planinstvu izkazovali v 
drugih društvih v dolini, kjer smo bili člani.

Leta 1999 se je Martinu Dušiču in njegovim planinskim 
prijateljem utrnila zamisel, da bi v Nazarjah šli svojo pot pla-
ninstva in kaj kmalu so se začele pripravljalne aktivnosti za 
ustanovitev Planinskega društva Nazarje in teh ni bilo malo. 
Želja po prijateljevanju, druženju in aktivnem planinarjenju 
nas je končno združila in tako smo imeli konec leta 1999 
ustanovni občni zbor. Na zboru smo izvolili organe Planin-
skega društva Nazarje in sprejeli društvena pravila. 

Leta 2000 smo bili sprejeti v Planinsko zvezo Slovenije in 
kaj hitro nam je s pomočjo občine uspelo pridobiti društvene 

prostore, katere smo opremili s potrebno opremo, tako da imajo vsi usta-
novljeni odseki dobre pogoje za nemoteno kvalitetno delo. Istega leta 
smo poslali na šolanje vodnike, markaciste, mladinske voditelje, mento-
rico in tako smo v teh letih izšolali preko dvajset planinsko izobraženih 
planincev. Vsa ta leta smo velik poudarek dajali akcijam, s katerimi smo 
občane skušali navdušiti za planinstvo. Danes imamo preko 350 članov 
vseh generacij in upam, da se v našem društvu dobro počutijo.

Leta 2002 smo od takratnega Gozdnega gospodarstva Nazarje dobili v 
najem gozdarsko kočo na Farbanci, katero nam je s pomočjo občine pred 
leti uspelo odkupiti. Leta 2008 je bil naš dom sprejet v register planin-
skih koč PZS. Tako imamo danes svoj planinski dom, ki ga počasi obna-
vljamo. Farbanca (kot jo krajše imenujemo) nudi toplo zavetje mimoido-
čim planincem, kolesarjem in vsem, ki so radi v naravi. Je prijetna posto-
janka in upam, da bo takšna tudi ostala.

Danes lahko s ponosom gledamo na prehojeno pot. Skupaj smo ustva-
rili društvo, ki ima čvrste temelje in lepo prihodnost. To nam zagotavlja 
lastna planinska postojanka in številno ter zadovoljno članstvo. Tudi za 
naprej imamo veliko volje in smelih načrtov.

Zahvaljujem se vsem za vsa ta leta, ki smo jih preživeli skupaj, naj bo 
v gorah, pri delu ali kje drugje.

Predsednik PD Nazarje
Sandi Grudnik



6

Tamar 2007 - izlet starejših članov

Slemenova špica 2008 - izlet starejših članov
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Ob 10-letnici Planinskega društva Nazarje
Čas res hitro teče, saj se mi zdi, da še ni tako dolgo, ko je 

bil gospod Martin Dušič pri meni v pisarni in sva se dogovo-
rila, da bo začel z ustanovitvijo planinskega društva v Naza-
rjah, ker je ljubiteljev planin in narave v naši občini veliko in 
je nekaj občanov vključenih v sosednja planinska društva. 
Ta razgovor je potekal v jeseni leta 1999.

Že po enem letu - leta 2000 - res aktivnega delovanja sem 
se odločil, da društvu ob občinskem prazniku podelim pri-
znanje. Obrazložitev se je glasila približno tako: »Planinsko 
društvo Nazarje je takoj po ustanovitvi pričelo z aktivnim de-
lom. Poleg organizacije številnih pohodov, izletov in gorskih 
vzponov, označitve Golega vrha –najvišjega vrha občine Na-
zarje - z žigom in vpisno knjigo, markiranja planinskih poti 
po Čreti in Menini planini ter pripravah na krožno pot po ob-
čini je društvo prispevalo tudi pomemben delež k promoci-

ji občine Nazarje. S svojim delovanjem je spodbudilo druže-
nje in sodelovanje občanov, ki ljubijo lepote narave, hkrati pa je zasta-
vilo dobre temelje za načrtno delo z mladimi. Priznanje župana naj služi 
Planinskemu društvu Nazarje kot vzpodbuda za nadaljnje delo.«

V teh desetih letih je društvo doseglo velike uspehe pri večanju števi-
la članov, širokem izboru akcij in prireditev za vsakega člana, poskrblje-
no je za izobraževanje in usposabljanje vodilnih kadrov v društvu, dan je 
poudarek skrbi za podmladek, ki deluje v planinskih krožkih na osnovni 
šoli v Nazarjah in v Šmartnem ob Dreti, skrbi za planinske poti in opravlja 
vse druge naloge planinskega društva. Tudi s pomočjo občine je društvo 
pridobilo planinski dom Farbanca, za katerega z obnovo in rednim vzdr-
ževanjem vzorno prostovoljno skrbijo člani in članice.

Deset let staro društvo ima vse, kar potrebuje za opravljanje vseh na-
log planinskega društva in deluje kot vsa druga planinska društva v Zgor-
nji Savinjski dolini z več desetletnim stažem. Vsega tega ne bi bilo brez 
članstva in vodilnih povezujočih ljudi v društvu.

Kot župan sem vesel, da imamo tako uspešno planinsko društvo, za 
kar ob 10-letnici društva vsem članom iskreno čestitam in jim želim še 
naprej veliko delovnih uspehov, kar pa bo doseženo le z medsebojnim 
sodelovanjem in složnostjo.

Župan občine Nazarje
Ivan Purnat
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Pod Celovško kočo (2004)

Zermula (2003)
Čreta 2007 - pohod ob prazniku občine Nazarje
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Razmišljanje o planinstvu 
ob 10-letnici PD Nazarje 

Planinarjenje po nižjih in višjih hribih, gorah, je le ena od 
mnogih aktivnosti, ki so privlačne in seveda zdrave za telo in 
duha. Občutkov, ki jih doživljam ob razgledovanju s hribov, 
se ne da opisati. Razgledi dajejo občutek neskončnosti naše 
Zemlje. Za vsakim hribom se skriva dolina, ponekod z osa-
melimi hišami, zapuščenimi poslopji, ponekod naselji ali se 
ponujajo celo razgledi na polja in mesta.

Vsakokrat se v dušo naseli notranje zadovoljstvo. Ne vem 
ali takšni občutki prevevajo vsakogar. Marsikdaj se namreč 
sprašujem, kaj čutijo tisti, ki hitijo po hribih gor in dol, ne vi-
dijo ne levo ne desno. Menim, da si je treba vzeti čas in ni 
pomembno ali je cilj dosežen v času, kot so ga napisali mar-
kacisti na smerne table. 

V hribe se selijo tudi druge športne zvrsti. Že nekaj let so 
to gorski tekači, v zadnjem času pa tudi gorski kolesarji, ki 

smo jih sprejeli pod okrilje Planinske zveze.

Nanje se vsipa plaz kritik, da uporabljajo planinske poti za dirkanje in 
spravljajo v nevarnost sebe in obiskovalce gora. Vem in verjamem, da 
so med njimi tudi takšni, saj sem to doživela tudi sama. Vendar vsaka 
novost zahteva določen čas, da se ljudje ozavestijo, da je treba naravo 
ohranjati za bodoče rodove.

Čeprav že nekaj desetletij star, je še vedno živ spomin na odmevne 
očiščevalne akcije na naših gorah. Na tone smeti so prostovoljci prines-
li v dolino. Z ozaveščanjem planincev smo dosegli, da je varstvo gorske 
narave postala vsakdanjost in vsaj z odpadki v hribih nimamo več več-
jih težav.

Zavedam se, da uspehov v planinstvu, kar pa ni samo planinarjenje, ne 
bi bilo, če ne bi imeli ogromno ljudi, ki se razdajajo v planinskih društvih 
in drugih planinskih organih. Edina nagrada, ki jim jo lahko damo, so po-
leg besede hvala, različna priložnostna priznanja. Žal so vodstva društev 
v teh dejanjih mnogokrat preveč pasivna. 

Predsednica SMDO
Manja Rajh
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Kalški greben (2007)

Smrekovec (2009)

Mala Mojstrovka (2008)

Pohod na Tolsti vrh (2009)
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Kronologija našega društva
• Ustanovitelji Planinskega društva Nazarje: 
 Martin Dušič, Srečko Uzar in Matej Pečovnik.

• 21. oktober 1999: overjeno pri notarju Avgustu Ribiču 
 v Velenju.

• Ustanovni občni zbor je dne 19.11.1999 sprejel 
 »Pravila planinskega društva Nazarje«.

• Prvi predsednik društva postal Martin Dušič.

• 17. december 1999: prejeli odločbo o vpisu v register 
 društev št. 156 PD Nazarje.

• 24. januar 2000: odprtje žiro računa pri NLB Velenje.

• 11. februar 2000: sprejeti v članstvo PZS 
 (Planinsko društvo Nazarje).

• 26. februar 2000: prvi organiziran izlet društva 
 na Mozirsko kočo.

• Leta 2000: Znak in zastava PD Nazarje – Pogorelčnik Jože, 
 Martin Dušič, Sašo Žagar.

• September 2000: ob občinskem prazniku prejeli priznanje 
 župana - za uspešno in aktivno vključevanje društva v 
 življenje in delo občanov Nazarij.

• Oktober 2000: izdali Častni kodeks slovenskih planincev.

• Leta 2000: dobili od PD Gornji Grad v upravljanje 
 planinsko pot Volog - Goli vrh.

• Leta 2001:  v Domu kulture Nazarje dobili svojo 
 planinsko sobo.

• Leta 2001: dobili opremo za planinsko sobo od takratnega 
 podjetja K&M Nazarje –zahvala takratnemu direktorju 
 g. Marjanu Dobrovcu.
 
• December 2001: slavnostna seja PZS v gradu Vrbovec.
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• 3. november 2001: ustanovili odsek za planinska pota.

• Oktober 2002: začela delovati spletna stran društva: 
 www.pdrustvo-nazarje.si.

• December 2002: od GG Nazarje dobili v upravljanje 
 gozdarsko kočo na Farbanci.

• 2. redni občni zbor, ki je bil 1. februarja 2002 v Osnovni šoli 
 Nazarje: sprejet sklep, da se PD Nazarje vključi v Športno 
 zvezo občine Nazarje.

• 19. marec 2005: 5. redni občni zbor - prva zamenjava 
 predsednikov društva; Martina Dušiča zamenja Sandi Grudnik.

• April 2005: prvič organizirali tekmo iz orientacije – POT.

• 1. maj 2005: uvedli dežurstva ob vikendih na Farbanci.

• 9. september 2005: ustanovljen Mladinski odsek društva 
 Stonoga.

• 6. januar 2006: zaključili prvič organizirano planinsko 
 šolo za mladino.

• 29. september 2006: nakup gozdarske koče na Farbanci.

• 9. december 2006: slavnostna seja PZS v Nazarjah.

• 6. marec 2007: MO Stonoga uradno sprejet v PZS.

• September 2007: uredili status društva v javnem interesu 
 na področju športa.

• 13. oktober 2007: srečanje vodnikov SMDO v Nazarjah.

• 13. november 2008: planinski dom na Farbanci sprejet v 
 register koč PZS.

• 16. maj 2009: srečanje planincev SMDO na Farbanci in 
 otvoritev doma.
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Prvoizvoljeni organi 

Upravni odbor:
• Martin Dušič – predsednik
• Sandi Grudnik – podpredsednik
• Janez Plesnik – tajnik
• Sandi Klemše – blagajnik
• Andreja Mavrič – planinski krožek
• Marjan Ostruh – načelnik vodnikov
• Zvonko Poličnik – načelnik markacistov
• Srečko Uzar – član
• Janez Nadvežnik – član

Nadzorni odbor:
• Bojan Golob
• Tatjana Mohorčič
• Stane Žvipelj

Častno razodišče:
• Olga Klemše
• Jože Štiglic
• Stanka Bastl

Planinsko društvo Nazarje danes
Upravni odbor (2008–2012):

• Sandi Grudnik – predsednik 
• Bojan Golob – namestnik predsednika
• Lucija Grudnik – tajnik
• Matej Purnat – blagajnik
• Marjan Ostruh – načelnik vodniškega odseka
• Jožek Pogorelčnik – načelnik markacijskega odseka
• Miha Grudnik – načelnik mladinskega odseka Stonoga
• Vanja Hofbauer – planinski krožek
• Stanka Bastl – član
• Jure Krajner – član
• Jure Ugovšek – član
• Dušan Bastl – gospodar

Planinskega društva Nazarje
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Nadzorni odbor:
• Sandi Klemše – predsednik
• Stane Žvipelj 
• Marjan Gračner 

Častno razsodišče:
• Olga Klemše
• Srečo Uzar
• Toni Boršnak

Strokovni kadri:
Planinski vodniki:

• Marjan Ostruh – načelnik, vodnik A, B, D
• Sandi Grudnik – vodnik A, B, D
• Bojan Golob – vodnik A, B, D
• Verica Slokan – vodnik A, B, D
• Sandi Verbuč – vodnik A, B, D
• Srečo Uzar – A, B, D
• Stanka Bastl – A, D
• Lucija Grudnik – A, B
• Anja Dobrovc – A
• Tadej Kotnik – A 
• Martin Štiglic – A pripravnik
• Miha Grudnik – mladinski voditelj, pripravnik
• Patricija Ostruh – mladinski voditelj, pripravnik

Markacisti:
• Jožek Pogorelčnik, načelnik
• Zvone Poličnik
• Janez Blatnik - Vanč
• Boštjan Zagožen
• Aleš Blatnik
• Aljaž Poličnik
• Jana Mohorčič
• Srečo Uzar

Mentorji planinskih skupin:
• Vanja Hofbauer – planinski krožek OŠ Nazarje
• Martina Zakrajšek – planinski krožek OŠ Šmartno ob Dreti
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Izletništvo
Izletništvo in pohodništvo sta ena izmed osnovnih dejavnosti Planin-

skega društva Nazarje. Ljubiteljem gorskega sveta in vsega, kar je z njim 
povezano, omogočamo, da jih na organiziran način popeljemo in sez-
nanimo z lepotami slovenskih gora in ostalimi gorstvi izven naših meja. 
Obenem pa je to prijetno druženje in sprostitev duha ob vsakodnevnih 
naporih, ki ob hitrem življenjskem tempu postajajo vedno bolj stresni.

Planinsko društvo Nazarje že od same ustanovitve vsak mesec orga-
nizira planinski izlet ali turo. Naše vodilo že od samega začetka delova-
nja društva je, da so ture in izleti pripravljeni tako, da se jih lahko udele-
ži čim večji krog ljubiteljev gora, ne glede na leta in kondicijsko priprav-
ljenost. 

V zimsko pomladanskem času običajno organiziramo lahke in neza-
htevne ture, ki so dostopne vsem. Mednje sodi tudi tradicionalni zimski 
pohod na Tolsti vrh. Za tiste malo bolj pripravljene pa vedno organizira-
mo kakšno pravo zimsko turo. V zadnjem obdobju smo organizirali tudi 
družinsko smučanje, ki je bilo med našimi člani zelo dobro sprejeto. Vsa-
ko leto v maju organiziramo pohod na Goli vrh, ki je tudi nekakšen zaklju-
ček zimske sezone.

Slemenova 
špica (2008)
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Poletna sezona je seveda dosti bolj pestra, poleg pohodništva se na-
zarski planinci ukvarjamo še s kolesarjenjem in obiski visokogorja, ki za-
htevajo nekoliko več znanja in kondicije. Tako so ture v juniju in juliju ne-
koliko zahtevnejše, v avgustu pa običajno planiramo zelo zahtevno turo. 
V tem obdobju je organiziran tudi izlet za starejše občane. V jesensko 
zimskem času nas pot zanese na Primorsko in v Prekmurje.

Če na kratko povzamemo deset let našega aktivnega delovanja, je bilo 
v tem času opravljenih 104 planinskih tur, od tega 75 lahkih kopnih tur, 11 
zahtevnih kopnih tur in 11 zelo zahtevnih kopnih tur. Opravili smo tudi 17 
lahkih zimskih tur. Skupno se je vseh tur v času našega delovanja udele-
žilo preko 2.550 udeležencev.

Vsi, ki se že od ustanovitve društva redno udeležujejo izletov PD Na-
zarje, so lahko spoznali skoraj celotno slovensko planinsko pot in ostale 
planinske poti, ki prepredajo našo domovino. Najbolj pa smo lahko vese-
li in ponosni, da v desetih letih delovanja društva ni bilo na teh turah no-
benih omembe vrednih poškodb, razen kakšnega žulja in bolečih nog.

Načelnik vodniškega odseka 
Marjan Ostruh

Triglav (2003)

Koroška Rinka (2008)
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Šmohor (2007)

Trstelj (2007)

Košuta (2003)
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8. pohod na 
Goli vrh (2007)

Kolo prijateljstva 
(2007)

Zaključek akcije Kolesar 
in pohodnik 2008
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Vodništvo
Že ob ustanovitvi Planinskega društva Nazarje si je takratni upravni od-

bor zadal nalogo, da je treba čim prej usposobiti vodniški kader za vode-
nje planinskih izletov. Le tako so lahko izleti kvalitetno in varno priprav-
ljeni ter izvedeni, saj le usposobljeni vodniki lahko v primeru težav na 
turi udeležencem zagotovijo ustrezno strokovno pomoč.

Šolanje planinskih vodnikov poteka v okviru Planinske zveze Slovenje. 
Program je obsežen in zahteven, tako da mora imeti kandidat, ki se odlo-
či za šolanje, že določeno predznanje in izkušnje. 

Šolanje poteka postopoma in traja kar nekaj let. Vodnik v tem času pri-
dobi vse kategorije za vodenje izletov po vseh označenih planinskih po-
teh, tudi v visokogorju, kjer so planinske poti v večji meri zahtevne ali 
zelo zahtevne. To velja predvsem za kopne ture. Večina vodnikov PD Na-
zarje ima tudi licenco za vodenje lahkih zimskih tur, za zahtevnejše zim-
ske ture pa so potrebna že alpinistična znanja. 

Poleg vsega naštetega morajo vodniki vsako tretje leto opraviti izpo-
polnjevanje za potrditev in veljavnost licence. Na teh izpopolnjevanjih se 
obnovi in preveri znanje vodnikov, poleg tega se vodniki seznanijo z no-
vostmi na področju vodništva.

Vodniško 
izpopolnje-
vanje na 
Mozirski 
koči
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Vodniški odsek vsake toliko časa na izobraževanje pošilja nove kandi-
date za planinske vodnike. S tem se pomladijo naše vrste in pridejo na 
plan sveže ideje za še boljše delovanje vodniškega odseka in s tem tudi 
celotnega društva. Seveda je vse pridobljeno znanje potrebno znati upo-
rabiti na turah, ki pa so hkrati najboljši poligon za nabiranje izkušenj. 
Večja in bolj raznolika je skupina na izletu, več znanja in izkušen potre-
buješ, da lahko kvalitetno izpelješ turo.

Vodniki PD Nazarje smo si v teh letih nabrali precej dobrih izkušenj, se-
veda tudi kakšna slaba ni bila izključena, vse pa so pripomogle k temu, 
da lahko suvereno vodimo izlete, ki jih pripravi PD Nazarje. Vodniki smo 
v veliko pomoč tudi pri vodenju izletov za najmlajše, ki jih pripravita pla-
ninski krožek na OŠ Nazarje in MO Stonoga. Tu in tam priskočimo na po-
moč tudi markacistom pri urejanju poti. Veliko prostega čas vodniki PD 
Nazarje preživimo v gorah, kjer nabiramo kondicijo, izkušnje in iščemo 
ideje za društvene izlete.

Načelnik vodniškega odseka 
Marjan Ostruh

Pogled s Šavnice
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Poročilo gospodarja ob 

Po ustanovitvi PD Nazarje leta 2000 smo planinci pridobili svoj dru-
štveni prostor v kulturnem domu Nazarje. S pomočjo članov smo opre-
mili in uredili sobo, ki nam služi za dežuranje članov ob torkih zvečer, za 
razne sestanke in poučevanje. V 10 letih je bilo v sobi opravljeno 550 ur 
dežurstev.

Zaradi obveščanja o izletih, pohodih in akcijah smo postavili vitrine v 
Nazarjah, Šmartnem, na Farbanci in nazadnje še v Kokarjah.

Leta 2003 smo od GG Nazarje dobili v najem kočo imenovano Farban-
ca. Bila je v slabem stanju, zato smo kar kmalu začeli z obnovitvenimi 
deli. S pridnimi rokami planincev in s pomočjo donatorjev smo jo uredi-
li tako, da smo 1. maja 2004 pričeli dežurati ob vikendih. Število obisko-
valcev se je povečevalo, kar je bil povod za nakup koče in s pomočjo Ob-
čine Nazarje nam je v letu 2006 uspelo. 16. maja 2009 smo imeli uradno 
otvoritev Farbance, registrirane od PZS, kot koče III. kategorije. Isti dan je 
bilo organizirano srečanje Savinjskega MDO.

Na Farbanci je pestro celo leto; organiziramo razne aktivnosti, delovne 
akcije in letovanje otrok OŠ Nazarje in Šmartno, kresovanje ob 1. maju. 
Kočo koristijo tudi ostala društva, nazarski pevski zbor, mladi gasilci PGD 
Nazarje, taborniki iz Kokarij … Od januarja do decembra poteka akcija 
Kolesar-pohodnik.

Doslej je bilo na koči opravljenih 3.245 delovnih ur in 7.796 ur dežur-
stev naših članov. Uredili smo nove sanitarije, večnamensko sobo, dve 
spalnici, zamenjano je 80 odstotkov električne napeljave, urejena je vo-
dovodna napeljava, zamenjana je kritina na strehi in žlebovi, sedaj je v 
teku zamenjava oken in vrat.

Dušan Bastl

10. obletnici Planinskega društva Nazarje
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Adaptacija 
planinske koče na 
Farbanci (2003)

Adaptacija kuhinje na Farbanci (2003)

Delovna akcija 2005 - izdelava miz in klopi
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Delovna akcija 2005 - izdelava stopnic

Košnja trave
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Prekrivanje strehe na Farbanci (2009)

Kresovanje na Farbanci (2007)
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Markacijski odsek
Zametki markacijskega odseka segajo že v sam začetek društva. Mar-

tin Dušič in Srečo Uzar sta kot izšolana markacista popeljala markacijski 
odsek v delovanje pod okriljem mentorja in učitelja Boža Jordana.

Odsek za pota v PD Nazarje je bil ustanovljen 2. februarja 2000, v za-
četku leta 2001 pa je bil ustanovljen markacijski odsek. Načelnik je bil 
Zvone Poličnik. V začetku delovanja društva sta se odsek za pota in mar-
kacijski odsek prepletala, zato v nadaljevanju sledi nekaj dogodkov iz 
dela odseka za pota.

Takratna sestava markacijskega odseka sta bila dva stara člana, Mar-
tin Dušič in Srečo Uzar, ter štirje šolajoči markacisti: Zvone Poličnik, Ja-
nez Blatnik – Vanč, Boštjan Zagožen in Jože Pogorelčnik.

Odsek za pota je sodeloval pri zagonu vseh vitalnih funkcij v društvu. 
Prve in osnovne zadolžitve so bile:

• lastni prostori društva: prvi ogled sedanjih prostorov 
 PD Nazarje dne 1. marca 2001;
• oglasne vitrine: postavitev prve vitrine pri pošti v Nazarjah 
 dne 13. marca 2001;
• lastna planinska koča: poleg sedanje koče na Farbanci smo 
 pred njo iskali lokacije na večih koncih Menine in 
 Dobroveljske planote:
- 17.3.2001: ogled Furmanske koče,
- 26.3.2001: ogled gozdarsko–olcerske hiše na Dolinah (idejni projekt 

za to kočo je bil pripravljen);
- 26.9.2001: ogled Piklove bajte na Slopeh;
- 14.11.2001: bivak Šavnice – Goli vrh (imeli smo ključe od bivaka na 

posodo in vršile so se priprave za rekonstrukcijo bivaka, prenesli smo 
betonske kvadre v bližino bivaka, a so jih kasneje neznani storilci od-
stranili);

- 23.11. 2001: prvi ogled Angleške barake – koče Farbanca.

Že na začetku društva je bilo več idej o poteh v občini. Najprej bi ome-
nil ideje o poteh, ki niso zaživele, med njimi najprej o krožni poti po me-
jah občine Nazarje. Ta je bila enkrat že prehojena v okviru občinskega 
praznika. Naslednja ideja – vrhovi 8 tisočakov – PD Nazarje. Sliši se ne-
navadno, vendar to je osem vrhov v občini, ki so višji od tisoč metrov.

Uresničili smo idejo o poti, ki smo jo pridobili od PD Gornji Grad. To je 
pot Volog – Šavnice (Goli Vrh), ki smo jo v celoti počistili in zmarkirali že 
kot pripravniki markacisti, v sodelovanju s starima članoma odseka. To 
pot smo tudi narisali na karto, tako tloris kot relief poti. Na vrhu Šavnic 
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smo postavili podstavek zastave in skrinjico z žigom. Včasih je na vrhu 
stal križ. S prvo potjo je bila narisana tudi prva markacija v društvu, ki jo 
je narisal Martin Dušič na vrhu Šavnic.

Poleg te registrirane poti smo vršili priprave za ostalih pet poti, ki so 
zaživele 17. marca 2005 in so od takrat v katastru poti PZS. Kronološki 
pregled:

• 7.1.2001: prenesena pot Volog – Goli vrh iz PD Gornji Grad 
 v PD Nazarje (v dogovor so bili udeleženi: Janez Nadvežnik, 
 Zdene Purnat ml., Zdene Purnat st., Zvone Poličnik);
• 24.1.2001: dogovor o upravljanju poti E6 v Dramljah;
• 30.3.2001: podpisan sporazum o prenosu poti E6 na naše 
 društvo;
• 13.5.2001: v celoti in na novo počiščeni poti potekal 2. pohod 
 na Goli vrh pod vodstvom markacistov.

Sestanek markacistov
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Leta 2003 smo v sodelovanju z vodniki pripravljali projekt postavitve 
vetrnice na Golem vrhu, ki pa še ni realiziran in bo vetrnica postavljena 
kasneje. V letu 2006 sta se šolala še dva pripravnika – sedaj že polno-
pravna člana markacijskega odseka. V tem letu je med nas pristopila tudi 
Jana Mohorčič. Sedaj imamo v našem društvu osem markacistov in šest 
planinskih poti po Menini in Dobroveljski planoti. Od leta 2007 ima vsak 
član odseka določeno pot, nad katero bdi. Markacisti po pregledu svojih 
poti vsako leto določijo opravila na njih, če so potrebna. Ob akciji prisko-
čijo na pomoč ostali markacisti, vodniki in ostali člani.

Markacisti v odseku se redno udeležujemo vsakoletnih srečanj Savinj-
skega MDO-ja. Prav tako redno pošiljamo poročila o opravljenem delu na 
planinskih poteh PZS. V letu 2009 smo štirje markacisti opravili licenč-
no usposabljanje.

Kot že omenjeno, imamo v PD Nazarje šest registriranih poti in vsaka je 
označena s katastrsko številko. Seznam poti in skrbniki le-teh:

- št. 137 Volog - Šavnice: Boštjan Zagožen
- št. 1400 prelaz Lipa – Šavnice
- št. 1401 Kokarje (Laze) – Potok – Farbanca – Čreta – Tolsti vrh: 
  Jožek Pogorelčnik
- št. 1402 Kokarje (Laze) – Tajna – Čreta: Zvone Poličnik
- št. 1403 Nazarje – Čreta: Janez Blatnik - Vanč
- št. 1404 E6 Mozirje – Čreta: Aleš Blatnik
- št. 1404 E6 Čreta – Lipa: Aljaž Poličnik
Od ostalih markacistov Srečo Uzar opravlja dela na poteh po potrebi, 

Tatjana Mohorčič pa deluje kot varuhinja planinske narave in pregledu-
je prehodnost naših poti.

Prostovoljno delo na planinskih poteh:
• 2001: 679 ur,
• 2002: 255 ur,
• 2003: 372 ur,
• 2004: 175 ur,
• 2005: 216 ur,
• 2006: 317 ur,
• 2007: 290 ur,
• 2008: 180 ur,
• 2009: 160 ur.
Skupaj: 2.644 udarniških delovnih ur.

Člani PD Nazarje in ostali planinci ter pohodniki po večini uporabljajo 
pot iz Potoka do Farbance in naprej do Črete. Markacisti si želimo in pri-
poročamo tudi kakšno turo na ostalih poteh PD Nazarje.

Načelnik markacijskega odseka 
Jože Pogorelčnik



28

Planinski vikend otrok na Farbanci (2008)

Sankanje na Jezerskem (2006)

Uršlja gora (2007)

SPOT 2008
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Mladinski odsek Stonoga
Zgodaj je treba začeti, saj »na mladih svet stoji«. To je pomembno vo-

dilo za vzgojo naših naslednikov, ki so porok za kontinuirano delo in živ-
ljenje našega društva. 

Osrednja nit dela z mladimi je hoja v hribe in spoznavanje lepot slo-
venske pokrajine, tako domačega kraja kot tudi drugih predelov Sloveni-
je. V teh desetih letih smo prehodili precej poti in stezic po naši dolini, 
odpravili smo se tudi raziskovat bližnje znane in manj znane kotičke. Ve-
liko mladih si je v tem času pridobilo osnovno, pa tudi poglobljeno zna-
nje in izkušnje o gibanju in preživetju v naravi. Vsak vodnik lahko pove, 
da je v hribe najhvaležnejše voditi prav otroke, ki znajo prisluhniti na po-
seben način in biti hvaležni s tistim preprostim otroškim veseljem. 

Za začetek organiziranega dela z mladimi štejemo šolsko leto 2000/
2001. Od takrat deluje naš odsek neprekinjeno. 9. septembra 2005 smo 
na mojo in Anjino pobudo ustanovili mladinski odsek Stonoga in bili 6. 
marca 2007 tudi uradno sprejeti v MK PZS kot polnopravni člani. Mla-
dinski odsek Stonoga sestavljata planinska krožka na OŠ Nazarje in OŠ 
Šmartno ob Dreti ter srednješolska skupina. 

1. upravni odbor smo sestavljali: načelnica Anja Dobrovc, namestnica 
načelnice Lucija Grudnik in člani odbora Nastasja Kotnik, Barbara Finkšt 
ter Ana Zakrajšek.

Današnji sestav MO Stonoga: načelnik Miha Grudnik, namestnica na-
čelnika Patricija Ostruh, člani odbora Tadeja Pečnik, Petra Lamprečnik in 
Anamarija Plaznik Šporin.

Mladinski odsek bo tudi v bodoče deloval po svojih najboljših močeh 
in poskušal predstaviti gorski svet mladim na čim lepši način. Pomisli-
te, če ni vaše mesto morda med nami. Veseli bomo vsakega novega ob-
raza. S pomočjo vodnikov in mentoric se boste naučili koristno in prijet-
no izrabiti svoj čas.

PLANINSKA ŠOLA
Planinska šola je bila prvič organizirana leta 2006 pod vodstvom Marjana 

Ostruha. S pomočjo planinske literature, predvsem pa z lastno iznajdljivost-
jo smo začeli mlade učiti o vseh temah planinske šole. Spoznavali smo vse 
od zgodovine planinstva do gorskih cvetlic, vremenoslovja, nevarnosti v go-
rah in vse o obvezni opremi. Izdelovali smo planinske vozle, ki jih potrebu-
jemo pri izdelavi plezalnih pasov, vrvnih ograj oziroma za varno prečenje ne-
varnih mest v visokogorju. Naučili smo se tudi gibanja in orientacije v naravi. 
Poskrbeli smo tudi za družabnost, ki je v hribih na sme manjkati. 
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POHODI IN IZLETI
V teh desetih letih smo bili na številnih pohodih in izletih. S pomoč-

jo mentoric in planinskih vodnikov smo se podali na lahke in tudi mal-
ce bolj zahtevne ture. Med njimi so bile tudi Menina, Lepenatka, Roga-
tec, Raduha, Velika planina, Travnik, Boskovec, Čemšeniška planina, Lis-
ca, Kum, Hom, Mrzlica, Čreta, Gora Oljka, Klemenča jama, Lanež …, med 
krajšimi izleti pa Šentjošt, Tolsti vrh, Lešje, Laze, Veniše, Lipa – Farbanca 
in Motorček – Farbanca, ki smo jih praviloma združili s kostanjevim pik-
nikom ali zaključkom šolskega leta.

PLANINSKI VIKEND NA FARBANCI
Planinski vikendi na Farbanci so namenjeni našim najmlajšim pla-

nincem. Prvič je bil izveden februarja 2004. Poleg pridobivanja znanja 
iz planinstva se tkejo tudi prijateljske vezi, nekateri pa se takrat prvič 
spopadejo z ločitvijo od staršev. Planinski vikendi so izvedeni vsako 
leto aprila.

PLANINSKA ORIENTACIJSKA TEKMOVANJA
Naši člani mladinskega odseka in tudi tisti mladi po srcu se zelo radi 

udeležimo planinskih orientacijskih tekmovanj. Sodelujemo v Področni 
orientacijski ligi Smrekovec. Dejavni smo v kategorijah A, B, C, E, nekdaj 
tudi G in F.

Mladi planinci pričnejo pridobivati znanje iz orientacije v planinskem 
krožku, nato pa znanje izpopolnjujejo v mladinski skupini. Poleg tega, 
da se udeležujemo tekem, jih tudi sami organiziramo. Nekaj vidnejših 
rezultatov:

• Nanos 2003 – družina Dušič državni prvak v kategoriji F,
• Rudno polje 2007 – družina Verbuč 2. mesto v kategoriji F,
• Gorica pri Slivnici 2008 – 3. mesto v kategoriji B 
 (Petra Lamprečnik, Tadeja Pečnik, Patricija Ostruh, 
 Anamarija Plaznik Šporin, Miha Grudnik),
• Pohorje 2009 – 1. mesto kategorija B (zgoraj našteti).

Lucija Grudnik
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Pohod na Čreto (2008)

Plezanje na 
Vranskem (2006)

Na Mrzlici (2006)

Izlet planinskega krožka na 
Klemenčo jamo (2005)
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Planinska šola 2008 - 
izdelava vrvnih ograj

Planinska šola 2008 - učimo 
se hoje v zimskih razmerah

Planinski 
vikend 2005 - 
lovec na obisku

Zmagovalna ekipa 
SPOT-a 2009 

na Pohorju



33

Izleti in pohodi v letu 2010
Termin   Tura                Zahtevnost 

Januar  • 5. pohod na Tolsti vrh            L
  • Družinsko smučanje
Februar  • Peca               Z
Marec   • Nanos               Z
April   • Ciprnik              Z
Maj   • 10. pohod na Goli vrh             L
  • Srečanje planincev SMDO na Uršuli
Junij   • Stol               Z
  • Izlet za starejše člane PD            L
Julij   • Islandija
  • Rzenik                L
Avgust  • Škrlatica              ZZ
  • Kolo prijateljstva
September  • Kobariški stol               L
Oktober  • Izlet v neznano               L
November  • Po Vertovčevih poteh              L
December  • Zasavska sveta gora              L
Januar 2011  • 6. Pohod na Tolsti vrh              L

Ostale akcije in prireditve 2010:

Zahtevnost: 
L – lahka, 
Z – zahtevna, 
ZZ – zelo zahtevna

- predavanja z diapozitivi v gradu Vrbovec
- akcija Kolesar – Pohodnik
- občni zbor
- tekmovanja v orientaciji
- praznovanje 10-letnice društva
- kresovanje na Farbanci
- dan planincev PZS - Pečovniška koča na Grmadi
- urejanje planinskih poti
- izleti in akcije MO Stonoga
- vodniški izlet
- dežurstva na Farbanci 



34

Donatorji ob 10-letnici 
Planinskega društva Nazarje
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