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BESEDA PREDSEDNIKA
Spoštovani planinski prijatelji!
Ko zopet po enem letu delamo obračun našega dela, lahko z zadovoljstvom ugotovim,
da je večina zastavljenega tudi narejenega. O tem nam največ povedo tudi poročila
predsednikov in načelnikov komisij oziroma odsekov, ki delujejo v sklopu društva, zato
tega ne bom omenjal posebej. Vsekakor smo lahko vsi skupaj zadovoljni, da so bili naši
planinski koraki po naših in tujih gorah uspešni ter brez poškodb, da sta oba tabora
ponovno dokazala, da se ju splača organizirati, da so tradicionalne prireditve že utečene
in vsako leto znova ugotavljamo, da naša koča na Bohorju, pod skrbnim najemništvom
Majde in Iva, privablja nove in nove obiskovalce. Če ostanem pri naši koči, kjer bo nujno
odpraviti težave, s katerimi se vse prepogosto srečujemo. Največji problem je zanesljiva
oskrba z zadostno količino vode. Zadnji problem se nam je pojavil pozimi, ko je
zamrznila vodovodna napeljava v smeri od koče proti Petrovi skali in Škofovem travniku.
S hitro in požrtvovalno akcijo sta Branko in Ivo poskrbela za vkop nove cevi. Vsekakor
že načrtujemo nov vodohran, ki naj bi zagotavljal zanesljivejšo oskrbo, omogočil izvedbo
vsega potrebnega za kvalitetno vodo pod ustreznim pritiskom.
Na koči bo potrebno zamenjati nekaj strešnikov ter se končno lotiti ureditve drugega
nadstropja. Veliko bomo poskušali narediti s prostovoljnim delom, ki smo ga tudi sicer
vajeni, saj naše dosedanje delo temelji na prostovoljnem, včasih tudi udarniškem delu.
Končno smo uredili pogodbo za najem sobe, ki jo oddajamo za potrebe radijskih zvez.

Pojavil se je tudi nov problem, to
je na črno postavljen stolp na
Špic hribu. Po našem ugovoru in
razgovorih z vsemi, ki v naši
pravni deželi morajo kaj postoriti
v takem primeru, in po dopisu na
Občino Krško, imamo zagotovilo,
da bodo stolp morali odstraniti.
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Tudi sami smo podali vlogo za
pridobitev

uporabne

pravice

(razgledni prostor) ali odkup
zemljišča, na vrhu Špic hriba,
da bi vrh ohranili kot čudovito
razgledno točko, brez dodatkov,
ki

niso

potrebni.

Obstaja

bojazen, da se zadeve ne bodo
odvijale po naših željah, zato
prosimo za podporo, nasvete,
predloge aktivnosti za ohranitev Špic hriba.
Naša pisarna na Titovi cesti 106, v prostorih uprave premogovnika Senovo, dobiva
privlačnejšo, bolj domačo podobo. Poskrbeli smo za ureditev, ki postaja funkcionalna z
nabavo novega računalnika, urejenim dostopom na internet, uredili našo spletno stran,
ki bo obogatena s popisom 888 rastlin, ki uspevajo na Bohorju in vsaka od njih bo
predstavljena vsaj z eno fotografijo. Avtorici sta Tadeja in Marina Brinovec. Seznam se
bo še razširil.
Urediti moramo arhiv, saj je po poplavi bilo izgubljenih kar nekaj stvari. Zato pozivamo
vse, ki imate kakršne koli papirje, fotografije, dokumente, ki bi dopolnili naš arhiv in nam
omogočili, da lahko pripravimo gradiva za obletnice društva in koče. Sporočite nam,
kako lahko sodelujemo. Prav tako vabimo vse člane, ki imajo kakršno koli željo po
aktivnem delu v organih društva, da se nam pridružijo na naših srečanjih, ki so ob
ponedeljkih v planinski sobi. Dosegljivi smo tudi preko foruma na naši spletni strani.
Bodite prepričani, da bomo našli možnost vaše vključitve v aktivnosti društva. Za vse
opravljene aktivnosti se iskreno zahvaljujem vsem za korektno in dobro sodelovanje ter
upam, da je v vseh še veliko pozitivne energije, ki jo bomo usmerili k še boljšemu delu
društva.
Hvala še enkrat in naj tudi v prihajajočem letu pri vseh aktivnostih mine vse v najlepšem
redu v naše skupno zadovoljstvo.
Hinko Uršič
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PREGLED ČLANSTVA PD BOHOR ZA LETO 2008
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Kaj nam poleg zavarovanja in popustov v kočah nudi plačana članarina?
Popusti:
- vsi člani našega društva imajo v Koči na Bohorju priznan dodatni 10 % popust pri
nočitvah in prehrani. Informacija o popustu je izobešena na vidnem mestu v koči.
Slovenske železnice:
- za individualna potovanja članov PZS – popust iz potniške tarife ST 700.02,
- za skupinska potovanja (več kot 6 oseb) ob sobotah, nedeljah in praznikih 50 %
popust od redne cene (ne velja za vlake ICS), priložiti je potrebno žigosan
seznam potnikov, ki se odda na blagajni, za skupine večje od 20 članov pa je
potrebna tudi najava potovanja!
Opremljevalci:
- Intersport Slovenija, On-line d.o.o. Žirovnica, Simpro d.o.o. Brezovica – od 10 do
20 % popust za pohodniško opremo in gorska kolesa – več informacij v planinski
sobi ali na spletni strani PZS ali PD Bohor.
Vir: Obvestila PZS, št. 2, 16. 2. 2009
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BLAGAJNIŠKO POROČILO
Osnovni podatki o finančnem poslovanju društva v letu 2008
Promet po TR:
Začetno stanje 1. 1. 2008
5.078,42 €
Prilivi
+ 13.320,77 €
Odlivi
- 7.230,28 €
Ostanek sredstev 31. 12. 2008 = 11.168,91 €
Stanje sredstev v blagajni
Začetno stanje
Prilivi
Odlivi
Stanje na dan 31. 12. 2008

=

99,89 €
+ 4.329,74 €
- 3.870,21 €
559,42 €

POROČILO MARKACISTOV
V preteklem letu smo markacisti pregledali in obnovili vse pomanjkljivosti na poteh, ki jih
vzdržuje naše društvo. Popravili smo manjkajoče markacije in namestili več novih
smernih tablic. Na trasi Zasavske planinske poti od Jevše do koče na Bohorju smo
morali kompletno obnoviti in namestiti nove smerne table zaradi poletnega neurja.
Na zalogo smo pripravili tudi nekaj smernih tablic, ki jih bomo uporabili v letošnjem letu.
Vsa dela smo opravili v 36-ih urah in za to porabili 100 €.
V letu 2009 bomo obnovili poti, ki si jih bomo predhodno pregledali in ocenili, če je le-to
potrebno.
Na akcijah so sodelovali: Vojko Večko, Alojz Gošek, Boštjan Marjetič in Stane Mirt.
Načelnik markacistov: Stane Mirt
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POROČILO VODNIŠKEGA ODSEKA
V letu 2008 smo imeli načrtovanih 14 planinskih vzponov. To leto smo imeli srečo z
vremenom in smo izvedli 13 vzponov, zaradi slabega vremena je odpadel le vzpon na
Porezen.
Tako smo se v sredini januarja povzpeli na Janče, v februarju na Samoborsko pogorje, v
marcu na Veliko planino, v aprilu na Bevkov vrh in Ermanovec, v maju na Golico, junija
smo se potepali po Srednjem Velebitu, kjer smo se po končani turi kopali v morju pri
Karlobagu. Julija smo se v dveh skupinah povzpeli na Prisojnik. Bolj izkušena skupina
planincev se je na vrh podala skozi Okno, druga skupina pa po običajni poti mimo Okna.
V tem mesecu smo se v velikem številu povzpeli še na Piz Boe (Dolomiti, 3152 m). Vrh
so osvojili vsi udeleženci ture. V avgustu smo osvojili Mangrt, ena skupina po italijanski
strani, druga po slovenski ter se konec meseca povzpeli še na Stol. V septembru smo
se podali po sledeh soške fronte in se povzpeli na Krn. Do konca leta smo se podali še
na Lepanatko, Porezen ter se v decembru potepali po Gorjancih.
Vodniki smo uspešno izvedli tudi vse ture, ki so bile načrtovane v sklopu mladinskega
tabora v Logu pod Mangrtom, ter tabora za odrasle člane in družine z otroki. Sodelovali
smo tudi pri Valentinovem pohodu iz Kozjega na Bohor.
Vodniki smo na vseh turah poskrbeli za varno vodenje udeležencev in tako se bomo
trudili še v prihodnje. Tudi letos bomo poskrbeli, da bodo vzponi zanimivi za vse
udeležence. V tem letu (poleg drugih tur) zopet načrtujemo vzpon na tritisočaka. V juliju
se bomo povzpeli na 3106 m visok Sonnblick v Avstriji.
Udeležite se organiziranih vzponov našega društva in se tako varno odpravite v hribe!
Načelnik vodniškega odseka:
Zoran Dular
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POROČILO KOMISIJE ZA IZLETNIŠTVO
Poročilo o izvedenih izletih v letu 2008
Število izletov: 13
- enodnevni:
19. 1.
Janče
23. 2.
Samoborsko gorje
29. 3.
Velika Planina
26. 4.
Bevkov vrh in Ermanovec
17. 5.
Golica
12. 7.
Prisojnik
9. 8.
Mangart
23. 8.
Stol
25.10.
Lepenatka in Rogatec
6. 12.
Gorjanci
- dvodnevni:
28. - 29. 6. Velebit (srednji del)
19. - 20. 7. Piz Boe (Italija, Dolomiti)
6. - 7. 9.
Krn

udeležencev
23
32
21
50
49
34
60
30
21
29
44
52
30
vseh 475

Povprečno število udeležencev:
36,5
Za vse izlete je bil organiziran avtobusni prevoz.
Največ udeležencev je s Senovega, drugi prihajajo iz: Brestanice, Krškega, Rake,
Koprivnice, Sevnice, Trebnjega.
Vodja komisije: Marjan Poznič
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POROČILO O DELOVANJU MLADINSKEGA ODSEKA
V preteklem letu smo se v mladinskem odseku bolj posvetili osnovnošolski mladini. Po
tradicionalnih januarskih zimovanjih v koči na Bohorju smo konec meseca začeli s
planinsko šolo na OŠ Senovo. Obsegala je šest teoretičnih predavanj z različno
planinsko tematiko, ki smo jo predstavili Damjan Omerzu, Nejc Kranjc in Simon Poznič.
Pri praktičnem delu so se učenci spoznavali s tehniko hoje po planinskih poteh,
izdelovanjem vozlov itd. V začetku maja smo izpeljali dvodnevni projekt, ki smo ga
poimenovali ˝Mini tabor˝. Namen projekta je bil, da otrokom podrobno predstavimo
življenje v planinskem taboru in jih tako navdušimo za obisk poletnega tabora našega
planinskega društva, ki je bil v zadnjih letih v zatonu. Otroci so v dveh dneh in eni noči,
ki so jo prespali v šotorih, dobili vpogled v taborniško življenje in življenje z in v naravi.
Mini tabora se je udeležilo 20 navdušenih otrok.
Iz obeh projektov se je poletnega planinskega tabora udeležilo kar nekaj otrok, zato
bomo v letu 2009 oba projekta ponovili. Poročilo tabora sledi v nadaljevanju.
Načelnik MO: Simon Poznič
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TABOR NA SLATNI
Tudi letos smo od 21. do 29. avgusta »taborili« na Slatni. Bilo nas je 12 odraslih, 1 otrok
in psička Mojčka. Morda bi nas bilo v taboru še kaj več, toda marsikaterega izmed naših
planincev beseda »tabor« spominja na mrzlo in mokro bivanje v šotorih in na
pomanjkanje sodobnega komforta. Toda vsi, ki smo bili na Slatni, smo se ponovno
prepričali, da temu ni tako. Počutili smo se skoraj tako kot doma, za razliko od tega, da
smo veliko hodili po okoliških vrhovih. Čeprav nas ni bilo veliko, smo se uspeli
porazdeliti v še manjše skupine. Tako smo »obdelali« čim več terena. Nastalo je okrog
500 fotk, ki jih bomo ob primernem času in na primernem mestu objavili.
Največje število prisotnih je bilo 13, na začetku in ob koncu tabora nas je »vztrajalo na
položajih« enako število, kar je razvidno iz spodnje tabele.
št. čl.

četrtek

petek

5

6

sobota nedelja ponedeljek
9

13

13

torek

sreda

četrtek

petek

10

9

6

5

Vendar smo se imeli vsi zelo, zelo lepo.
In kje smo bili v tem tako hitro minljivem času? Pa si oglejmo naslednjo tabelo:
četrtek

Prihod v tabor okrog 15. ure in namestitev. Daljši sprehod do planiške
skakalnice in Belega potoka.

petek

Vseh šest nas je prišlo na Tromejo s Korenskega sedla.

sobota

Vsi na Martuljških slapovih in Ingovi planini Jasenje. Ob 13. uri že pri avtih v
dolini, nato edini dež.

nedelja

Lep dan smo krepko izkoristili tako dopoldan kot popoldan. Dopoldan smo
bili štirje na Tromeji peš iz Rateč, trije so odšli do skakalnice in Belega
potoka; vmes kosilo; popoldan pa nas je sedem ponovno odšlo na
Martuljške slapove in planino Jasenje. Zaradi narasle vode, ki je odnesla
brv, pa si 2. slapa vsi nismo mogli ogledati.

ponedeljek Megle so se še podile in obetale lep dan. Dve sta šli iz Planice na Ciprnik in
nato na Vitranc ter v Kranjsko goro, devet nas je šlo do Mangrtskih jezer in
do Rifugia Zacci, Mirko pa je peš premeril smučišče Macesnovec. Popoldan
so štirje še imeli voljo in šli do skakalnice.
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Spet lep dan. Šest jih je odšlo peš od Erike v Krnico, sedem pa z
avtobusom do Koče na gozdu in nato na Veliki Mavrinec; ob povratku še
dve iz te skupine v Krnico.

sreda

Lep dan. Dve odšli do Tamarja in Črnih vod ter Nadiže - se vrnili na Slatno
ob skakalnici; dve sta skočili na 2063 m visoki Poldnik (Pico di Mezzodi) v
Italiji. (Dejstvo, da sta ta sicer lepi vrh poimenovali v hudobnega Poldeka,
marsikaj pove.) Dve sta se podili s psom po Višarjih, ostali so obdelovali
Macesnovec.

četrtek

V četrtek smo se prav vsi z avtobusom odpeljali do izvira Soče v Trenti in šli
v Zadnjo Trento, s tem, da nas je pet korajžnih gospa šlo na Planino
Zapotok. V skupini je bilo slišati, da je pot konkretna2 (na kvadrat), da letimo
menda turbo, ko smo prečile manjši prepad po samo enem deblu. Skratka,
nazaj smo se vračale mestoma tudi malo zadenjski, kar pa ni bilo nič
narobe.

petek

Ostalo nas je še čisto malo. Dve sta šli v Krnico, ker je še nista videli, drugi
pa smo šli okrog in okrog ter počez med obema Mangrtskima oz.
Belopeškima jezeroma in nastale so prekrasne fotke. Na koncu dopusta
smo le našli tudi drugi krak krožne poti 512. Če pa ne znamo italijansko!

Tako je potekal naš športno-rekreativni del tabora. Kako je potekal kuharski del tabora,
pa je bolje, da ne razlagamo, kajti tudi vam bi se cedile sline. Za kuhanje smo prišle
skoraj vse na vrsto, moški so pomagali pri pospravljanju (hrane namreč). Imeli smo tudi
nekaj smešnih dogodivščin, kajti brez teh (kot po pravilu) v naših taborih pač ne gre.
Lepa policajka se ni nič prikazala. Drago je namignil, da je morda na porodniškem
dopustu, kar je pri Mirku povzročilo zelo začuden in podaljšan obraz. Zato pa se je
Klavdija izkazala kot bodoča zelo obetavna telovadka, saj je s svojimi maloštevilnimi
centimetri ročno skočila s klopi na okensko polico in občudovala par s Koroške, ki je v
mrazu spal brez spalnih srajčk, kar jo je zelo čudilo, saj je nas ostale bolj zeblo kot ne.
Marija je zato prehitro pletla volnene nogavice in na veliko parala, tako da jih je menda
končala šele doma.
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Saj bi bilo še čudno, če ne bi vsako leto kaj špičili po Slatni ali pa vsaj koga zasačili pri
špičenju.
V petek in soboto smo še pospravili in prihajati je začela ekipa iz Sevnice, ki je gostila
nekaj deset mažoretk. Mirka smo komaj spravili domov, ker je hotel kar ostati in si
ogledati njihove intenzivne vaje.
Kdo ve, kaj bomo doživeli prihodnje leto?! Če vas zanima življenje v taboru, se nam
pridružite na 5. taboru, ki bo od 22. do 31. avgusta 2009.
Taborni pozdrav: Marija Krušič

MLADINSKI TABOR V LOGU POD MANGARTOM – LOŠKA KORITNICA
23. - 29. julij 2008
Tabora se je udeležilo 24 udeležencev, vodstvo pa je sestavljalo 5 članov: vodja tabora,
tehnični vodja, pedagoški vodja, kuharica in še en član, od tega imajo trije licenco
Vodnika Planinske zveze Slovenije.
Projekt je predstavljal velik logistični zalogaj, saj je bilo potrebno vso opremo in
udeležence prepeljati na drugi konec Slovenije in to čez prelaz Vršič ter na travniku
zagotoviti vse potrebne pogoje za bivanje 30 ljudi.
Sama dejavnost v taboru je bila usmerjena v čim bolj aktivno preživet teden v naravi, s
sodelovanjem udeležencev pri vsakodnevnih opravilih (pomivanje posode …).
Program tabora je zajemal veliko dejavnosti čez ves dan, kot je navedeno v spodnjem
terminskem poročilu, vmesni prosti čas je bil namenjen športu, kopanju, družabnim
igram, druženjem in počitku.
Sreda, 23. 7.
Zbiranje udeležencev in vodstva ob 6.30 pred Domom XIV. divizije na Senovem in ob 7.
uri smo se z dvema kombijema in tremi osebnimi avtomobili odpravili na 250 km dolgo
pot v Log pod Mangrtom. Tovornjak z opremo se je odpravil na pot že prej. Približno ob
11. uri smo prispeli do tabornega prostora ter intenzivno začeli postavljati tabor.
Postavljena je bila vsa potrebna infrastruktura: kuhinja, glavni šotor, šotori za spanje,
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kopalnica, vodna pipa, agregat in električna napeljava v šotorih, igrišče za odbojko,
badminton, drog z zastavo, WC kabine pa so bile postavljene že dan prej.
Popoldne je sledila namestitev po šotorih. Udeleženci so bili razdeljeni v 4 skupine na
čelu z vodnikom. Predstavljen je bil taborni red, način življenja v taboru in vodstvo.
Zvečer smo izvedli družabni večer s spoznavnimi igrami.
Četrtek, 24. 7.
Vstajanje ob 7. uri in zajtrk. Po zajtrku je sledila uvajalna tura. Od tabornega prostora,
čez Log pod Mangrtom in dolino Možnice do Trdnjave Kluže. Pohod je trajal približno 2
uri. Sledil je prevoz s kombijem do tabornega prostora. Po kosilu smo se zapeljali v
smeri proti Bovcu na kopanje v
Koritnico. Popoldne smo izvedli
predavanje iz planinske šole in
športne igre. Zvečer zgodaj taborna tišina zaradi ture naslednji dan.
Petek, 25. 7.
Po zajtrku smo se zapeljali do
koče na Mangrtskem sedlu, od
koder smo peš nadaljevali proti
vrhu Mangrta. Po treh urah hoje
smo dosegli vrh in po malici
sestopili nazaj do koče ter se zapeljali do tabornega prostora. Mangrt je bil za veliko
udeležencev do zdaj najvišja in tehnično najtežja tura, zato je bila potrebna posebna
previdnost pri vodenju. Po kosilu je sledil počitek, zvečer so nas obiskali udeleženci
tečaja Mladinski vaditelj v organizaciji Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije.
Sledil je skupni družabni večer ob ognju, ki smo ga s kitaro in petjem nadaljevali še sami
po odhodu obiskovalcev.
Sobota, 26. 7.
Vstajanje ob 8. uri. Sledil je ture prost dan. Izvedli smo turnir med skupinami v odbojki
in nogometu ter turnir dvojk v badmintonu. Sledilo je še skupinsko kopanje v Koritnici,
preostanek popoldneva je bil namenjen družabnim igram.
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Nedelja, 27. 7.
Vstajanje prve skupine, ki je bila namenjena na Rombon ob 5.30. Skupina je štela 9
udeležencev in vodnikov. Odhod prve skupine ob 6. uri s kombijem do Bovca, od koder
so nadaljevali peš. Vstajanje ostalih je bilo zaradi rahlih padavin prestavljeno na 8.30.
Po zajtrku je sledilo lokostrelstvo, potem sprehod do Loga pod Mangrtom ter ogled
vojaškega pokopališča iz I. svetovne vojne ter vhoda v tunel Log – Rajbelj (Italija).
Popoldne smo izvedli likovno delavnico slikanja na majice. Pozno popoldne so praktično
vsi udeleženci s kitaro in petjem spodbujali kuharje pri peki palačink za večerjo. Zvečer
smo v glavnem šotoru poslušali potopisno predavanje o alpinistični odpravi v Peru.
Ponedeljek, 28. 7.
Ponovno ture prost dan, ki smo ga
zapolnili z odbojko in ostalimi igrami
ter

turnirjem

Popoldne

je

v

lokostrelstvu.

sledilo

kratko

predavanje iz planinske orientacije
in tekmovanje v orientaciji. Ekipa
tabora je sprejela izziv domačinov
na

nogometno

in

košarkarsko

tekmo. Ostali so se pripravljali na
zaključni večer s pripravo iger in tabornega ognja. Po večerji so ob ognju sledile igre, ki
so jih pripravile skupine in vodstvo, taborne poroke ter krst novih udeležencev.
Torek, 29. 7.
Zadnji dan v taboru, zato je bilo dopoldne namenjeno pospravljanju tabora. Ob 14.30
smo krenili proti domu in malo pred 19. uro zaključili tabor na izhodišču – parkirnem
prostoru pred Domom XIV. divizije na Senovem.

Vodja tabora: Damjan Omerzu
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POROČILO MLADIH PLANINCEV IZ OSNOVNIH ŠOL
V

letu

2008

»tradicionalnimi«

smo

začeli

zimovanji

s
ob

koncih tedna na Bohorju. Začeli so
Brestaničani, nato Senovčani in
nazadnje Koprivničani. Vsi smo se
imeli lepo in že kar v naprej
rezervirali januarske petke in sobote
v letu 2009. Januarja in februarja je
bila

na

Senovem

uspešno

organizirana planinska šola, ki so jo
vodili vodniki in pripravniki PD Bohor. V nadaljevanju leta smo imeli veliko težav z
vremenom in premajhnim številom prijav učencev. Zaradi tega smo morali povsem
odpovedati marčevsko in aprilsko turo. V začetku maja so vodniki pripravili »mini tabor«,
ki so se ga udeležili učenci vseh treh šol. Kar nekaj se jih je tako navdušilo, da so se
sklenili udeležiti tudi pravega poletnega tabora. Za maj smo planirali skupni izlet z
društvom na Golico. Udeležili so se ga le planinci iz OŠ Koprivnica; Senovčanov in
Brestaničanov ni bilo zraven. Z upanjem, da bo jeseni bolje, smo se odpravili na
počitnice. Jeseni smo se septembra udeležili srečanja Zasavske in Posavske mladine v
Artičah. Zelo smo se zabavali ob domiselno izbranih igrah članov PD Brežice, ki so se
res potrudili pri organizaciji tega srečanja. Oktobra in novembra se nam je, žal, zopet
ponovila stara zgodba. Turi na Donačko goro in Šmohor sta odpadli; enkrat zaradi
slabega vremena, dvakrat pa zaradi premajhnega števila prijavljenih otrok. Mentorice se
trudimo, da bi učence motivirale za pohode v hribe, a je to iz leta v leto težje. Eden
izmed vzrokov je seveda tudi visoka cena prevozov, a še hujšo težavo vidimo v tem, da
se učencem ne da premagovati naporov. »Raje ležim doma, kot da bi se mučil(a) s hojo
v hrib!« je, žal, prepogost odgovor na vprašanje, zakaj se ne prijavijo za izlet.
Leto 2009 je zopet novo leto in vsi upamo, da se bo stanje izboljšalo – o tem v
naslednjem poročilu.
Zapisala: Loti Ašič
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TRADICIONALNE PRIREDITVE
XIV. Valentinov pohod Kozje – Bohor: že tretje leto je z nami sodelovalo Turistično
društvo Kozje, ki je vsakemu pohodniku prispevalo velika medena srca in na startu v
Motelu Ribnik tudi krof. Sladke zadeve sta delila dva mlada člana v tipični narodni noši,
medtem so člani Planinskega društva »pritiskali« žige v knjižice in beležili pohodnike/ce.
TD Kozje je na dveh lokacijah na Vetrniku poskrbelo za brezplačen čaj in pekovske
štručke. Vse pekovske in sladke zadeve je prispevala pekarna Marije Resnik iz Kozjega.
Na cilju v planinski koči na Bohorju so imeli vsi pohodniki tudi brezplačen planinski in/ali
vinski čaj; proti minimalnemu plačilu pa je bilo na voljo kar nekaj vrst tipične planinske
hrane (golaž, jota, pasulj, ričet s klobaso ali brez). Vsem pohodnikom je seveda po dolgi
hoji in svežemu zraku teknila tako hrana kot topli napitki. Na pohodu je sodelovalo
približno 300 pohodnikov.
Letos že 31. tradicionalna jezikova nedelja je 4.
maja 2008 privabila veliko skupino obiskovalcev, ki
so si lahko ogledali tekmovanje v standardnih
disciplinah ocenjevanja jezikov ter tekmovanja s
hoduljami na vrh Špic hriba. 14 obiskovalcev je v
ocenjevanje prineslo 16 izdelkov. V posameznih
kategorijah so se najbolje uvrstili: Branko Uduč v
kategoriji teža s 1,84 kg težkim jezikom, Miro Klavžar z 69,7 cm dolgim jezikom ter v
kategoriji domiselnosti pri aranžiranju Dragica Cerjak z Aljaževim stolpom. Ocenjevalno
komisijo so sestavljali: Božo Kosalec, Marija Krušič in Vlado Grahovac.
Juriš na Bohor – 7. tradicionalni pohod /Jablance,
Javornik, Koprivnik, Bohor/ 30 udeležencev iz domačega
društva ter iz Ljubljane, Maribora, Celja, Krškega,
Hrastnika, Zagorja, Izlak, Šedma, Blance, Rimskih Toplic,
Logatca. Dve kontrolni točki ter priložnostni žig –
Slovenija planinari.
Predsednik komisije za tradicionalne prireditve: Anton Petrovič
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PRIJATELJI BOHORJA 2008

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Sanda Roman
Juh Jože
Vovčko Boris
Starc Peter
Divjak Zalokar
Gorazd
Petrovič Slava
Gabrič Miha
Špiler Jože
Labus Nikola
Petrovič Anton
Vovčko Bojan
Petrovič Bojan
Andrejaš Darko
Špiler Janja
Šterk Milan
Fekonja Boris
Umek Robert
Kozole Rajko
Sanda Irena
Četrtič Miro
Bašek Mateja
Radi Andrej
Roštohar Marijan
Novak Branka
Abram Beno
Troha Emil
Novak Janez
Andrejaš Marija
Troha Brigita
Orožen Martina
Planinc Janez
Petan Miha
Piletič Bojan
Omerzu Tanja
Rihter Miro
Špiler Miha
Šušterič Jože
Zorko Zdenka
Motore Marjan
Zorko Milan
Antolič Drago
Kozole Boštjan
Kreutz Tomaž
Petan Irena
Ban Uroš
Cehte Jože
Dostal Andraž
Kozole Janko

346
221
157
135
123
121
107
106
104
103
102
94
76
71
69
67
66
58
53
52
49
50
46
41
40
40
39
38
38
40
34
32
32
31
31
31
31
31
30
30
29
25
25
25
24
24
24
24

Akcija Prijatelji Bohorja se je v preteklih letih zelo dobro
prijela. Čeprav je bilo v letu 2008 šest nazivov manj, pa
zelo uspešno narašča Klub 100+. Tako imamo v
preteklem letu skoraj trikrat več obiskovalcev, ki so vsaj
stokrat prišli na Bohor ter se seveda tudi vpisali. Tu pa
se pojavi težava. Preglednica temelji na pregledu
vpisanih obiskovalcev in se lahko razlikuje od evidence
posameznika. Še vedno ostaja temeljno pravilo, da
naziv Prijatelj Bohorja lahko osvoji vsakdo, ki obišče
Bohor vsak mesec in ima torej vsaj 12 obiskov skozi
celo leto ali pa ne glede na mesec obiska najmanj 24
vpisov v knjigo Prijatelji Bohorja. Tudi vpisi smeri
obiskov pričajo o tem, da se kar veliko obiskovalcev
vedno bolj odloča za daljše poti; npr. mimo partizanske
bolnice v Travnem lazu, preko Javornika, po stari cesti
proti Ložcam ter nato preko Trebeža do vrha in koče ter
še mnoge druge. Veliko je obiskovalcev, ki so Bohor
obiskali samo enkrat, pa so se vpisali. Skupno se v
vpisni mapi pojavi natančno 1300 različnih imen in
priimkov. Vseh vpisov je bilo 5962, kar je za 163 manj
kot v letu 2007. Sicer je pregled po mesecih sledeč:
Mesečni obiski
900
800
700

število obiskovalcev

1
2
3
4
5

600
500
Niz1
400
300
200
100
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

meseci

Število obiskov je nedvomno večje, saj je veliko
obiskovalcev, ki se ne vpisujejo v našo mapo (kolesarji
imajo svoj zvezek), kar pa tudi ni bil osnovni namen. Če
se vrnemo par let nazaj, vemo, da smo imeli posebne
izkaznice in žig in je bilo to osnovno merilo. Resnično je
pri pregledovanju evidence vpisov potrebno veliko
potrpežljivosti in natančnosti, da podatki odražajo
dejansko stanje. Iskrene čestitke vsem Prijateljem
Bohorja ter iskrena zahvala Majdi in Ivu za prijaznost in
gostoljubje, ki nam ga nudita.
Anton Petrovič
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PROGRAM POHODOV IN PLANINSKIH TUR V LETU 2009
Informacije: Marjan POZNIČ, tel. 041 901 308 - organizator

Mesec
Januar

Dan in

datum

sobota

17. 1.

Bizeljsko - Podsreda

PLANINSKI CILJI

Februar

sobota

28. 2.

Klobuk – Kal - Mrzlica

Odgovorni vodnik

(Posavje - Kozjansko)
(Zasavje)

Julij

sobota
21. 3.
Kriška gora in Tolsti vrh
(Gorenjska)
sobota
18. 4.
Boč
(Štajerska)
sobota
16. 5.
Ratitovec
(Škofjeloško pogorje)
sobota
6. 6.
Kolovrat
(Primorska)
sobota + 27. in 28. Južni Velebit
(Hrvaška)
nedelja
6.
sobota + 11. in 12.
Sonnblick - 3106 m
(Avstrija)
nedelja
7.

Julij

sobota

25. 7.

Montaž

(Italija)

Avgust

sobota +
nedelja

8. in 9.
8.

Triglav

(Julijci)

Avgust

sobota

22. 8.

Dobrač

sobota +

5. in 6.
9.

Oktober

sobota

3. 10.

November

sobota

7. 11.

3. del po soški fronti - Jerebica,
Možnica
(Julijci)
in Mangrtska jezera
(Italija)
Dobrča
(Karavanke)
Plešivica - 2. del Samoborsko pogorje

December

sobota

5. 12.

Šmohor

Marec
April
Maj
Junij
mmm
Junij
(CRO)

September nedelja

(Avstrija)

(Hrvaška)
(Zasavje)

Boštjan Kozole
Anja Mirt,
Boštjan Kozole
Nejc Kranjc
Anja Mirt
Boštjan Kozole
Boštjan Kozole
Marjan Poznič
Branko Dular,
Boris Kerle
Boštjan Marjetič,
Zoran Dular
Branko Dular,
Boris Kerle
Simon Poznič,
Damjan Omerzu
Damjan Omerzu,
Simon Poznič
Nejc Kranjc
Boštjan Kozole
Zoran Dular

PROGRAM TABOROV V LETU 2009
Datum
22. do
31. 8.
18. do
25.7.

Lokacija
tabora
Slatna
nad
Ratečami
Kamniška
Bistrica

Možne
ture

Naziv

VPZS

Org. /vodja
tabora

po izboru
udeležencev

Tabor za odrasle
člane in družine z
otroki

Odvisno od števila
prijavljenih udeležencev
tabora

Marija Krušič
051 422 158

Kamniško
sedlo, Planjava,
Grintavec …

Mladinski tabor

Odvisno od števila
prijavljenih udeležencev
tabora (Planinska šola)

Damjan Omerzu
031 868 590
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PROGRAM TRADICIONALNIH PRIREDITEV IN POHODOV V LETU 2009
Dogodek oz. tradicionalna prireditev

Informacije

nedelja

Novoletno srečanje posavskih planincev na
Bohorju

Februar 14. 2.

sobota

XV. Valentinov pohod Kozje – Bohor

Marec

14. 3.

sobota

Občni zbor PD Bohor Senovo

Maj

3. 5.

nedelja

XXXII. Jezikova nedelja na Bohorju

Junij

13. 6.

sobota

VIII. Juriš na Bohor ob občinskem prazniku

Avgust

28. 8.

petek

IV. Večer na Bohorju

Tone Petrovič
031 866 831
Marija Krušič
051 422 158
Hinko Uršič
031 319 032
Tone Petrovič
031 866 831
Tone Petrovič
031 866 831
Tone Petrovič
031 866 831

Januar

4. 1.

Oktober 18. 10. nedelja

Kostanjeva nedelja na Bohorju in praznovanje 55letnice Planinskega društva, 50-letnice otvoritve
Tone Petrovič
prve planinske koče in 15-letnice otvoritve prizidka
031 866 831
h koči na Bohorju; srečanje Posavskih planincev
na Bohorju

Kontakti in objave:
Izleti bodo redno objavljeni v naših oglasnih omaricah; tudi s posebnimi pisnimi in eobvestili in predvsem na spletni strani www.pdbohor.si.
Podrobnejše informacije o izletih-turah lahko dobite pri organizatorju in naslednjih
vodnikih:
Marjan Poznič – organizator – klicati po 15. uri na
041 901-308
ali na
49 70 543
Planinski vodniki PD Bohor-Senovo:
Boštjan Kozole
041 292 723
Zoran Dular
051 302 889
Simon Poznič
041 813 273
Branko Dular
041 606 730
Damjan Omerzu
031 868 590
Boris Kerle
051 639 245
Nejc Kranjc
031 502 099
Boštjan Marjetič
051 380 364
Anja Mirt
031 248 747
Planinsko društvo si pridržuje pravico do sprememb razporeda in datumov tur v
odvisnosti od objektivnih pogojev.
Za zahtevne ture v juliju, avgustu in septembru je potrebno stabilno in lepo vreme, zato
bomo datume prilagajali vremenu.
Želimo vam varen ter srečen korak v gorah in obilo užitkov pri izvedbi planinskih tur.
Komisija za izletništvo
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PROGRAM PLANINSKIH TUR ŠOLSKE MLADINE
Datum in dan
Odgovorni vodniki***
Mesec
POHODNIŠKI CILJI
09. - 10, sobota Zimovanje na Bohorju
Mentorji posameznih šol
(OŠ Senovo, OŠ Brestanica, OŠ
Januar 16. - 17.,
23. - 24.
Koprivnica)
14. 3.
sobota Kozje - Ravni Log - Jošt
Simon Poznič, Damjan Omerzu
Marec
16. 5.
sobota Češka koča
Simon Poznič, Damjan Omerzu
Maj
19. 9.
sobota Vrhovi Bohorja (Javornik,
Simon Poznič, Damjan Omerzu
September
Skalica)
Oktober 17. 10.
sobota Kum
Simon Poznič, Damjan Omerzu
November 14. 11.
sobota Lisca
Simon Poznič, Damjan Omerzu
***Ostali vodniki se vključijo glede na število prijavljenih udeležencev.

POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŠTVU




PD BOHOR Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo
07 – 49 – 73 – 082 ; V ČASU URADNIH UR!

 pdbohor@gmail.com


www.pdbohor.si

Uradne ure: poleti med 19. in 20. uro, pozimi med 18. in 19. uro.

Mesec
Januar-Junij
April
April
Oktober

OSTALE AKTIVNOSTI ZA OTROKE IN MLADINO
Datum in dan:
Odgovorni vodniki***
Naziv
Damjan Omerzu,
Tečaj Planinske šole na OŠ
Simon Poznič
Damjan Omerzu,
11. 4.
sobota Porezen – mladinska skupina
Simon Poznič
Damjan Omerzu,
24. - 25. 9
Mini tabor na Možnici
Simon Poznič
Damjan Omerzu,
10. 10.
sobota Viševnik – mladinska skupina
Simon Poznič
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Zbral in uredil:
Anton Petrovič
Fotografije:
Člani PD Bohor Senovo

Za arhivske posnetke gradnje koče na Bohorju se zahvaljujemo družini Šibila.

Naklada: 80 izvodov

