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BESEDA PREDSEDNIKA

Drage planinke, planinci!
Minilo je prvo leto novega mandatnega obdobja in z zadovoljstvom ugotavljam, da smo
uresničili skoraj vse naloge in cilje, ki smo si jih zadali.
Izpeljali smo vse tradicionalne prireditve, tudi kostanjevo nedeljo s proslavo 55-letnice
društva in 50-letnice naše koče. Številni gostje iz Posavja in Zasavja so z nami proslavili
dvojni jubilej. Res nam je zjutraj ponagajalo vreme in prvi sneg na bohorskih poteh je
mnoge odvrnil od pohoda, a najbolj vztrajni smo bili popoldne nagrajeni s sončnimi žarki.
Uspeli so

tudi skoraj vsi

planinski izleti. Nekaj nam jih
je preprečilo slabo vreme, v
oktobru pa so vas lepi sončni
dnevi zvabili v vinograde in je
bilo premalo prijav.
Kar

nekajkrat

je

vreme

nagradilo pogumne, ki so od
doma odšli v dežju, na cilju
so jih pričakali s soncem
ožarjeni
Skupina domačinov ob odprtju koče.

planinski

vrhovi.

Veseli smo bili zadovoljnih in

celo navdušenih odzivov pohodnikov na Triglav, Montaž, Jerebico, Velebit. Zavedamo
se, da je uspeh pohoda v veliki meri odvisen od organizacije in vodenja, zato se ob tej
priložnosti organizatorjem in vodnikom lepo zahvaljujem za prijazno in odgovorno skrb
za pohodnike.
V juliju je 45 mladih planincev in članov mladinskega odseka našega društva preživelo
teden dni v planinskem taboru v Kamniški Bistrici, starejši planinci so svoj tabor
organizirali konec avgusta na Slatni. Oboji so se vrnili domov zadovoljni in so zatrdili, da
gredo letos ponovno.
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Pohodništvo skušamo približati tudi najmlajšim članom. Pripravljamo dnevnik poti po
vrhovih okrog Bohorja - mogoče ga bomo poimenovali celo Po vrhovih okoli senovske
doline. Projekt je namenjen mladim planincem iz osnovnih šol. Izdelani so že žigi vrhov,
dnevnik poti je že v izdelavi. Idejo za projekt je dal Miro Krušič.
V juniju nam je uspelo zamenjati strešno kritino na starem delu planinske koče. Vse delo
so naši člani opravili prostovoljno, pokrili smo le stroške materiala. Fantje, iskrena hvala!
Do konca leta smo uspeli pridobiti služnost za vzdrževanje celotne trase vodovoda in
vsa soglasja za izgradnjo dodatnega vodohrana za rezervno zalogo vode za planinsko
kočo. Takoj, ko nam bodo vremenske razmere dopuščale, bomo začeli z deli.
Na lanskem Zboru članov smo predstavili problematiko črne gradnje antenskega stolpa
na Špic-hribu. Vse leto smo se trudili, da Špic-hrib vrnemo planincem, a kljub vsem
dopisom, sestankom, prošnjam nismo zadeve premaknili niti za korak. Vsi, ki poslušajo
naše argumente, nam kimajo, pritrjujejo, ko je potrebno sprejeti odločitev, jih ni. Sicer ne
vemo natančno, kako naprej, ampak odnehali ne bomo.
V preteklem letu smo dograjevali našo spletno stran. Želimo, da bi bila za vse člane
društva zanimiva in uporabna. Objavljamo vse pomembne informacije o delu društva,
vabila na izlete, galerijo fotografij z naših pohodov in prireditev, med znamenitostmi je
predstavljen rastlinski svet Bohorja s preko 880 fotografijami cvetic in rastlin, ki nas
razveseljujejo ob planinskih poteh. Pogrešamo več vaših prispevkov: mnenj, predlogov,
konstruktivnih kritik. Pošljite nam jih preko elektronske pošte pdbohor@gmail.com,
preko foruma na naši spletni strani www.pdbohor.si ali nas obiščite v planinski pisarni,
kjer nas boste našli vsak ponedeljek med 19. in 20. uro (v zimskem času med 18. in 19.
uro).
Ponosni smo tudi na priznanje KS Senovo, ki so ga prejeli trije člani našega društva:
oskrbnika Majda in Ivo Abram ter načelnik markacijskega odseka Stani Mirt. Njihovo
delo ni omejeno le v okviru delovanja društva, temveč se dotika vseh, ki cenijo lepo
urejene planinske poti ter prijazno gostoljubnost v planinski koči. Tudi mi jim iskreno
čestitamo!
In kako naprej?! Plan aktivnosti društva je predstavljen v biltenu.
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Vabimo vas, da pridete v našo družbo,
hodite z nami na planinske izlete, se
udeležujete

tradicionalnih

prireditev,

nas pohvalite, kadar mislite, da nam je
uspelo,

in

nas

pograjate,

ko

ga

(nehote) polomimo, nam predlagate
spremembe, dopolnitve …
Tako nam boste pomagali uresničiti in
morda celo preseči letošnje načrte.
Veseli smo, kadar ste z nami!

Nič nas ne ustavi!

Hinko Uršič, predsednik PD
BLAGAJNIŠKO POROČILO
Osnovni podatki o finančnem poslovanju društva v letu 2009.

Promet po TR:
Začetno stanje 1. 1. 2009

11.168,91 €

Prilivi

+ 25.320,69 €

Odlivi

- 30.354,33 €

Ostanek sredstev 31. 12. 2009 =

8.135,27 €

Stanje sredstev v blagajni
Začetno stanje

559,89 €

Prilivi

+ 9.336,53 €

Odlivi

- 9.734,18 €

Stanje na dan 31. 12. 2008

Marija Božičnik, blagajničarka

=

161,77 €
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PREGLED ČLANSTVA V LETU 2009

Ženske
Moški
Skupaj

A

B

B65

S+Š

P+O

Po-PD

skupaj

0
2
2

72
73
145

5
9
14

20
23
43

23
33
56

45
29
74

165
169
334

Vrste članov:
A

člani (najbolj aktivni, z največ ugodnostmi)

B

člani (aktivni, z večino ugodnosti, starost nad 18 let – zaposleni in niso dijaki ali študentje)

B65

člani (aktivni, z večino ugodnosti, starost nad 65 let)

S+Š

člani (srednješolci in študenti do 26. leta starosti ali mladi do 26. leta starosti, ki niso
zaposleni in so brez lastnih dohodkov)

P+O

člani (predšolski in osnovnošolski otroci)

Po-PD

člani (delujejo samo v okviru PD – ugodnosti imajo samo v okviru PD) - »podporni« člani PD
Bohor Senovo

Pregled članstva zadnjih 10 let:
Starejši
335
252
246
236
235
224
198
203
237
235

Mladi
212
219
191
108
116
93
84
120
106
99

Vsi
547
471
437
344
351
317
282
323
343
334

600
500

članov PD Bohor

Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

400
300
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
starejši

Boštjan Kozole, evidentičar

mladi

vseh
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POROČILO MARKACISTOV
V letu 2009 smo markacisti PD Bohor Senovo pregledali vse poti, ki jih vzdržuje naše
društvo in odpravili morebitne pomanjkljivosti.
Temeljito smo obnovili klasično pot št. 231, ki povezuje Senovo - Srebotno - Jablance Kočo na Bohorju.
Zaradi zapore poti mimo domačije Cehte je bila
potrebna preusmeritev po kolovozni poti mimo
domačije Bohorč in od kapelice naprej po
standardni poti. Na tej trasi so bili obnovljeni vsi
kažipoti in markacije.
V letu 2010 planiramo obnoviti pot Senovo –
Reštanj - Jevša - Bohor ter odpraviti vse
pomanjkljivosti na vseh poteh, ki jih vzdržujemo.
Stane Mirt, načelnik markacistov

POROČILO VODNIŠKEGA ODSEKA

Leto 2009 smo zaključili z 11 izpeljanimi planinskimi vzponi. Od tega so bili kar trije
dvodnevni. Skupno smo na vrhove popeljali kar 303 planince, ki so večinoma
Senovčani, drugi so prihajali iz Brestanice, Krškega, Rake, Koprivnice, Sevnice in
Trebnjega.
Januarja smo se podali po poti, ki vodi z Bizeljskega do Podsrede. Februarja smo
opravili pot Klobuk – Kal - Mrzlica in se udeležili Valentinovega pohoda iz Kozjega na
Bohor. V mesecu marcu ni bilo izvedenega pohoda, smo se pa zato aprila povzpeli na
Boč in se sprehodili do Donačke gore. Maja smo opravili vzpon na Ratitovec. V juniju
smo se odpravili v Kobarid in si ogledali slap Kozjak. Konec junija je bila izvedena tudi
dvodnevna tura in sicer po Velebitu (južna stran). Naj omenim, da se je tega pohoda
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udeležilo največ planincev in sicer 46. V juliju smo se vzpeli na Montaž v Italiji, ki je bil
tudi naš najvišje osvojeni vrh v tem letu – 2753 m. Avgusta in septembra sta bila

izvedena dva dvodnevna vzpona in sicer najprej na Triglav in naslednji mesec na
Jerebico. V začetku oktobra smo se podali na Zasavsko goro in obiskali geometrično
središče Slovenije - GEOSS. Decembra je bil izveden zadnji pohod na Šmohor.
Julija in avgusta so naši vodniki izvedli tudi vse ture, ki so bile načrtovane v mladinskem
taboru in taboru za odrasle, kjer so bivali
naši člani z družinami. Mladinci so si šotore
postavili v dolini Kamniške Bistrice, odrasli
so se nastanili v Slatni.
V letu 2010 je načrtovanih 15 planinskih
vzponov in vodniki se bomo potrudili za
varno, zanimivo vodenje ter za prijetno
druženje. Zopet bosta organizirana dva
tabora: mladinski tabor na Jezerskem in
tabor za odrasle in družine z otroki na
Slatni.
Vabljeni vsi, ki si želite osvojiti kakšen vrh, se družiti z nami in se predvsem varno
odpraviti hribe.
Anja Mirt, načelnica vodniškega odseka
POROČILO KOMISIJE ZA IZLETNIŠTVO
Število izletov: 11
Število udeležencev: 303
Povprečno število udeležencev: 27,55
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Enodnevni izleti v letu 2009
Datum

Število

Tura

7. 1.

Bizeljsko - Podsreda

27

28. 2.

Klobuk - Kal - Mrzlica

26

18. 4.

Boč - Donačka gora

24

16. 5.

Ratitovec

38

6. 6.

Kobarid, slap Kozjak

41

25. 7.

Montaž

32

03. 10.

Zasavska gora, GEOSS

4

05. 12.

Šmohor

7

Jerebica, 5. in 6. 9. 2009

Dvodnevni izleti v letu 2009
27.-28. 6.

Velebit (Južni del)

46

8. - 9. 8.

Triglav

35

5. - 6. 9.

Jerebica

23

Za izlete je bil organiziran avtobusni prevoz, razen za dva izleta, kjer je bilo število
udeležencev pod 10. Največ udeležencev je bilo s Senovega, drugi pa so bili iz
Brestanice, Krškega, Rake, Koprivnice, Sevnice, Trebnjega.
Marjan Poznič, predsednik komisije za izletništvo

POROČILO O DELOVANJU MLADINSKEGA ODSEKA
Leto 2009 se je v našem odseku začelo
kot ponavadi in sicer z zimovanjem
osnovnošolskih

otrok

iz

Brestanice,

Koprivnice in s Senovega. Seveda je leto potekalo na Koči na Bohorju. V
začetku

aprila

smo

na

Bohorju

organizirali orientacijsko tekmovanje v
okviru

Zasavske

orientacijske

katerega se je udeležilo kar nekaj

lige,
Na enem izmed vrhov.
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društev iz našega MDO-ja. Že drugo leto zapored smo izpeljali dvodnevni projekt »Mini
tabor«, ki je tudi letos zasedel prostor na Možnici. Z udeležbo otrok smo bili zelo
zadovoljni. Od zimskih mesecev pa vse do meseca maja je okoli 15 otrok na Osnovni
šoli Koprivnica obiskovalo planinsko šolo, ki smo jo tudi letos vodili trije vodniki našega
društva. Najbolj obsežen projekt je bil seveda mladinski planinski tabor meseca julija, za
katerega moram reči, da je uspel še bolje kot lani. Več o preživetem tednu dni v naravi
si lahko preberete v nadaljevanju. Seveda ne smemo pozabiti šolskih izletov med letom,
katerih so se naši najmlajši bolj ali manj pridno udeleževali.
Za konec bi se rad zahvalil vsem, ki ste v kakršnikoli meri sodelovali in pomagali pri
izpeljavi vseh projektov. Upam, da bomo podobno uspešno sodelovali v letu 2010.
Simon Poznič, načelnik MO

POROČILO O MLADINSKEM PLANINSKEM TABORU
Planinsko društvo Bohor Senovo je ponovno gostovalo pod gorami. Med 18. in 25.
julijem 2009 je 45 mladih udeležencev in članov vodstva postavilo
šotore v čudoviti dolini Kamniške
Bistrice in tam pre-živelo teden dni.
Osvojili smo Brano, Grintovec, Veliko
planino, potepanja so se odvijala tudi
po sami dolini. Poleg potepanj v
okolici se je veliko dogajalo tudi v
taboru. Od odbojke, badmintona do

Mladinski tabor v Kamniški Bistrici.

planinske šole, spuščanja ob vrvi,
hoje po gurtni, umetniških delavnic, orientacijskega tekmovanja, nepozabnih večerov ob
ognju … Po vseh teh dejavnostih se je prilegla ohladitev v hladnem gorskem potoku in
poležavanje v senci s pogledom na mogočne gore. Teden dni je hitro minil, a kmalu bo
spet

nova

priložnost

Damjan Omerzu, vodja tabora

za

obisk

gorskih

dolin

in

novih

vrhov.
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TABOR NA SLATNI
22. do 30. 8. 2009, Slatna - tabor za odrasle planince in planinske družine z otroki
Letos smo ponovno taborili na Slatni. Kot po navadi je bilo tudi tokrat zelo, zelo lepo.
Bilo nas je skupno 14 udeležencev, najmlajša dva sta štela po 8 let, najstarejši 72 let.
Bili smo vsak dan na turah, saj je bilo lepo vreme. Obiskali smo: dvakrat Martuljške
slapove, bili na planini Pecol in na Špiku Hude police ter pri Mangartskih jezerih;
obiskali smo Višarje in šli na Kamnitega lovca, iz Planice smo šli v Tamar in nato na
Sleme in Slemenovo špico ter se z Vršiča vrnili v Kranjsko goro z avtubusom; obiskali
smo Tromejo in se sprehodili daleč v Italijo in v Avstrijo; z avtobusom smo se peljali do
odcepa za izvir Soče in obiskali izvir Soče in šli skozi Zadnjo Trento do prelepih
Zapotoških slapov; za konec smo šli še na Ciprnik in Vitranc, od koder smo se s
sedežnico vrnili v Kranjsko goro. Malce smo raziskovali tudi Malo Pišnico, vendar so nas
domačini odvrnili od resne ture. Da o daljših sprehodih do skakalnice velikanke in
potoka Bele vode niti ne govorimo, kajti to so bile ture pred spanjem, kadar smo imeli
“kočerjo”:

pozno
združena

obroka

to

sta

kosilo

in

večerja. Kuhali smo odlično.
Imeli smo se lepo in zabavno.
Moški del tabora je poskrbel,
da smo se smejali starim in
novim šalam. Žal pa je skoraj
dvakrat obvisel na bližnjih
smrekah, ko so ženske pekle
palačinke. “Takole za vsak
primer”, so dejali, “je varnostna

razdalja

pač

zelo

priporočljiva” (ne samo v prometu). Vidimo se naslednje leto v taboru. Tisti, ki še
oklevate, zberite pogum in se nam pridružite.
Taborni pozdrav: Marija Krušič
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POROČILO PLANINSKIH SKUPIN IZ OSNOVNIH ŠOL
Leto 2009 smo začeli z običajnim zimovanjem na Bohorju. Koprivničani so izkoristili prvi
januarski vikend, Senovčani in Brestančani pa po zapletih z zmrznjeno vodo in velikem
blatu in odjugi šele zadnji vikend, a enega najbolj sneženih v vsej »zgodovini« zimovanj
na Bohorju. Ker na Senovem in v Brestanici praktično ni bilo snega, so ga tu otroci
izkoristili kar 200 % in se naužili zimskih radosti kot že dolgo ne.
Marca smo se odpravili na pohod iz Kozjega čez Vetrnik in Sv. Jošt nazaj v Koprivnico
oz. na Senovo. Vreme nam ni bilo najbolj naklonjeno in dobro smo izkusili, zakaj se kraj
imenuje Vetrnik – res se ni izneveril svojemu imenu.
V začetku maja je lepo uspel mini tabor, ki počasi postaja tradicionalen in je med
mladimi planinci dobro sprejet.
V novem šolskem letu smo si za prvo turo izbrali pohod po Bohorju in jo imenovali
Vrhovi Bohorja. Avtobus nas je pripeljal na Bohor, potem smo šli na Koprivnik, Javornik,
Skalico in preko bolnice nazaj do Jablanc.
Za oktobrsko turo smo si izbrali Kum, ki ga že nekaj let nismo obiskali. To je ena izmed
tistih lepih, »klasičnih« tur, ki naj bi jo prehodil vsak osnovnošolski planinec vsaj enkrat,
zato se vsakih nekaj let pojavi v naših
programih; pa še se bo …
Novembra smo se zopet podali na
bližnje griče. Odpeljali smo se v
Dolenjo vas, nato po gobarski poti na
Zdole, od tam na Grmado, potem pa
spust v Brestanico.
V letu 2009 nismo imeli pretiranih
težav z vremenom, tudi obisk mladih
planincev je bil zadovoljiv, da ni bilo

Na Joštu.

potrebno zaradi tega odpovedovati
izletov. Upam, da bomo lahko tako spodbudno poročilo podali tudi za leto 2010.
Zapisala: Loti Ašič
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TRADICIONALNE PRIREDITVE
V Kozjem smo se spet zbrali vsi, ki smo zaljubljeni v
Bohor - v njegove širne gozdove in neštete poti.
Okrog 350 nas je bilo in smo jo mahnili na že 16.
Valentinov pohod. Da je simpatija obojestranska,
nam je Bohor dokazal, saj se je posebej za nas odel v
prelepo zimsko idilo. Naši vrli “fantje” (predsednik,
podpredsednik in vodniki PD Bohor) so navsezgodaj
zjutraj vse od Vetrnika pa okrog Oslice in čez Brst ter pod Debelim vrhom do planinske
koče v visokem snegu in zametih utrli gaz, po kateri se je kasneje vila dolga kolona. V
tej koloni so bili najbolj številni Posavci in Kozjanci, pa Litijani, Zasavci, Celjani,
Slovenjgradčani ter številni planinci od drugod. Posebna zahvala velja tudi zimskim
službam, ki so vzorno očistile ceste, da so naši avtobusi varno pripeljali pohodnike na
cilj in nato v dolino. Posebna zahvala gre tudi soorganizatorju, Turističnemu društvu
Kozje, ki je s Pekarno Resnik prispevalo medena srca in krofe, gospod župan Kozjega
pa je tudi letos osebno spremljal pohodnike.
Letos že 32. tradicionalna jezikova nedelja je 3. maja 2009 privabila med 800 in 1000
obiskovalcev. Prisotna sta bila tudi
župana Kozjega in Šentjurja. Prije-

Zmagovalci Jezikove nedelje.

zdili so člani Bohorske in Pilštanjske konjenice. Igral je ansambel
Brodniki. Prijetno vzdušje.
Sodelovalo je 19 »jezikov«; 6 v
kategoriji TEŽA, 7 v kategoriji
DOLŽINA in 6 v kategoriji
IZVIRNOST.
Komisija v sestavi: Olga Kozole,
Božo Kosalec, Stane Mirt je
premerila, pretehtala in ocenila vse sodelujoče jezike ter določila vrstni red.
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DOLŽINA
Mesto Ime in priimek
1.
ALBIN POŽUN
2.
PRIMOŽ KLAVŽAR
3.
MIRAN KLAVŽAR
4.
ŠPELA DERSTVENŠEK
5.
BRANKO GRMOVŠEK
6.
KRAJNC LILI
7.
IVANKA POŽUN
Doseženo mesto
1.
2.
3.
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dolžina
675 mm
640 mm
620 mm
605 mm
590 mm
580 mm
570 mm

Mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEŽA
Ime in priimek
BRANKO UDUČ
ANTON UDUČ
CVETO JELER
NATAŠA SIMONIŠEK
IVANKA POŽUN
ALBINA PAJEK

Teža v dag
218 dag
216 dag
206 dag
191 dag
150 dag
124 dag

IZVIRNOST - DOMISELNOST
Ime in priimek
Ime »kreacije«
DRAGICA CERJAK
Plezanje po bohorskih slapovih
ŠPELA DERSTVENŠEK
Živel 1. maj
MIRKO PAJEK
Malica za jezikovo nedeljo
ALJAŽ REMIH
JURE KOZOLE
NINA POŽUN

Juriš na Bohor. Že osmi tradicionalni pohod na razdalji Jablance, Javornik, Koprivnik,
Bohor je zbral 30 udeležencev. Prevladovali so domači planinci, katerim so se pridružili
pohodniki iz Ljubljane, Maribora, Celja, Krškega, Hrastnika, Zagorja, Izlak, Blance,
Rimskih Toplic, Logatca. Člani skupine so morali na dveh kontrolnih točkah žigosati
izkaznico s priložnostnim žigom. Pohod je sodil v sklop aktivnosti »Slovenija planinari«
ter je bil organiziran ob občinskem prazniku.
Tone Petrovič, predsednik komisije za tradicionalne prireditve
PREJEMNIKI ZAHVAL, PRIZNANJ IN MENTORSKEGA ZNAKA
ZAHVALE prejmejo:
Marina Brinovec, Tadeja Brinovec, Beno Abram, Gregor Umek,
Rok Umek, Marko Kranjc, Petra Kranjc, Marija Resnik, TD
Kozje, Leopold Jeler, Branko Jeler, Silvo Kozole.
PRIZNANJA prejmejo:
Branko Dular, Zoran Dular, Boštjan Marjetič, Damjan Omerzu,
Simon Poznič.
MENTORSKI ZNAK prejme Marjanca Penič, OŠ Brestanica.

BOHORSKI POROČEVALEC 2010

BOHORSKI POROČEVALEC 2010

DOŽIVETJA IN SPOMINI S PLANINSKIH POTI
Od planinske koče na Bohorju pridemo po gozdni poti do križišča Pri križu. Naprej se pot
prevesi proti Planini, desno gre strma steza na Koprivnik in levo široka gozdna pot na
Javornik. Če se odločiš za levo pot, si že po nekaj korakih sam med šumenjem dreves,
sam s svojimi spomini.
Moja otroška leta so bila pod Šmarno goro. Z očetom smo se večkrat po strmi poti iz
Tacna povzpeli na njen vrh. V gostišču na vrhu smo se odžejali s »šabeso« - za tiste
čase nekaj najbolj imenitnega. Pozneje smo hodili na Šmarno goro iz Vikrč čez Grmado,
mimo Turnca, po klinih, kar je bilo zelo zanimivo.
Pred 61 leti sem dobila svojo prvo planinsko izkaznico. Prvič sem šla malo višje v hribe
– na Vršič in doživela tudi prvo prenočevanje na skupnem ležišču v Mihovem domu.
Zabavno, ker sploh nismo nič spali.
Po končani srednji šoli so me z dekretom poslali službovati v bolnišnico za TBC v
Ormož. Nobenih hribov, samo vinske gorice. In zelo aktivno planinsko društvo. Ves
prosti čas smo, ali plavali v Dravi ali lezli po nekakšnih nizkih kucljih.
Sledila je premestitev v Cerkno, kjer
nam je bil Porezen najbližji. Večkrat
sva z Milanom v koči prespala, da
sva

lahko

nepopisno
Preselitev

zjutraj
lep
v

opazovala

sončni

Postojno

vzhod.
je

bila

povezana z nedeljskimi izleti na
Nanos. Spominjam se, kako je pod
vrhom, že pri prvem studenčku, iz
Milanovega

nahrbtnika

priromala

vrečka z malico. Brez izjeme so bile to vedno velike bele žemlje, namazane z maslom in
skritim kosom »tirolke«. Kolegica Miljana je kar strmela, saj še ni imela svojih otrok, zato
ni vedela, da je za otroke na planinskem izletu najpomembnejša malica. Navadno je
sledil še obred priprave kave. Naš najmlajši je v »plehnat« lonček vsul žličko instant
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kave in zalil z mrzlo studenčnico. Kako osvežujoč napitek. Ko me danes obiščejo vnuki,
vedo, da mi veliko pomeni, če mi pripravijo kavo, seveda toplo in v lepi skodelici.
Najlepši spomini so iz časov, ko smo pred 46 leti prišli na Senovo in pričeli resno
planinariti. Bili smo povsem navadna planinska družina. Nikoli nismo plezali in nismo bili
v tujih gorah, to je izven meja bivše Jugoslavije.
Milan je bil rojen v Žireh in vsi njegovi sorodniki so bili zaposleni v Alpini. Tako smo bili
vedno dobro preskrbljeni s čevlji. Ostala planinska oprema je bila bolj slaba. Danes se
mi zdi prav zabavno, da sem šla v hribe vedno v krilu. Ko smo šli prvič v Julijce, sem se
šele v Vratih preoblekla v pumparice in potem cel teden, čez vse vrhove nosila krilo v
nahrbtniku, da sem se lahko ob prihodu v dolino spet “spodobno” oblekla. No, danes ne
nosim v hribih ne krila, ne pumparic, pač pa udobne raztegljive trenirke.
Ko sva bila z Milanom že upokojenca, naju je Marica večkrat povabila na planinske
izlete z mladimi planinci. Spominjam se lepe, poznojesenske nedelje – 6. novembra
1991 na Okrešlju. Nad nami je krožil helikopter. Milan je razlagal mladim planincem, da
se je gotovo zgodila kakšna nesreča v gorah. Na žalost je bil ponesrečen moj najmlajši
brat, ki je zdrsnil na Kranjski Rinki nad Okrešljem in smrtno ranjenega so s helikopterjem
prepeljali v dolino.
Toliko je spominov na prehojene gorske poti.
Sedaj imam na Bohorju svojo pot. Od koče do
posebne markacije pod Javornikom. Včasih
grem še na vrh Javornika, na Zaloške travnike,
na Oslico … Pri koči ali med potjo srečujem
nekdanje mlade planince, planinske prijatelje in
znance. Lepo je z njimi poklepetati o Jalovcu,
Triglavu in seveda o planinskih taborih. Tako se
spominjam vsakega koraka z mojimi fanti. Kako
so odbrzela leta. Razmišljam, da sem postala
nekakšen planinski inventar. Sem le še članica
častnega razsodišča in mi je kar všeč. Ni
nobenega dela, povabijo me pa še na vsa
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planinska srečanja. Na začetku leta še koga podrezam za plačilo planinske članarine in
tako se še vedno srečujem predvsem s starejšimi planinci. Ob klepetu obujamo spomine
na skupaj prehojene poti.
Hinko, Edi, Marjan, Miran …, za katere nas je skrbelo, če bodo imeli kdaj čas za
družino, so danes še vedno dobri planinci in tudi skrbni očetje. Zdenka je babica in vsa
navdušena nad svojim prvim vnučkom. Stani, ki še vedno rad pove kakšno pravljico iz
tabora, je že dedek in presrečen ob svoji vnukinji. Pa saj sem tudi že jaz prababica. Ko
sem potarnala oskrbniku Ivu, da sem nekam utrujena, me je potolažil: »Binca, nič
hudega. Ljudje v vaših letih so doma, vi pa še kar vztrajate in hodite po Bohorju.« In se
zamislim. Saj res, letos bomo imele s kolegicami že biserno obletnico mature. Postale
smo stare gospe, ki že smejo kaj pozabiti, kaj narobe narediti in tudi malo pojamrati o
utrujenosti. Nobene grenkobe ni v meni. Samo čisto veselje in zadovoljstvo, da sem
lahko v hribih doživela toliko lepega. Marini, Tadeji, Sonji, g. Klenovšku iskrena zahvala,
ker so mi omogočili s knjižico Rastlinski svet Bohorja in z dodatnimi razlagami vstop v
čudovit svet cvetja na Bohorju. Vrhunska fotografa Vojko in Sonja sta poskrbela, da
imam velik del Bohorja na prekrasnih fotografijah, v albumih in na CD-jih z glasbo
Vivaldija, Cleidermana, Ravela … za čase, ko ne bom mogla več na Bohor. Obema
prisrčna hvala!
Zgodbe, ki jih v moji starosti nosim v sebi, so moje veliko bogastvo.

Zapisala: Albina Mahovne

Ko drevesa šepetajo
Kamor pogledam, nikjer nikogar.
Kamor prisluhnem, nobenega glasu.
Samota je tako popolna, da razumem
drevesa, ko se pogovarjajo.
(Neža Maurer)
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PRIJATELJI BOHORJA 2009
Št.
1
2
3
4
5
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

Ime in priimek
Roman Sanda
Jože Juh
Franc Tovornik
Boris Vovčko
Dejan Jankovič
Slava Petrovič
Franc Jug
Rajko Kozole
Anton Petrovič
Darja Jug
Peter Starc
Marijan Roštohar
Miro Rihter
Jože Špiler
Manica Zajc
Nikola Labus
Marjan Motore
Albina Mahovne
Jože Šušterič
Marjana Jankovič
Bojan Petrovič
Darko Andrejaš
Miha Gabrič
Boris Fekonja
Branko Dular
Danijel Fabjančič
Branka Novak
Mojca Dostal
Andraž Dostal
Dejan Žajber
Meta Lipovž
Janja Špiler

Št. vpisov
302
247
203
205
156
153
129
129
128
121
120
119
103
102
102
101
100
98
91
84
79
71
66
62
59
59
51
51
50
50
49
49

Št.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ime in priimek
Mateja Bašek
Zlatka Juh
Boštjan Omerzel
Bojan Vovčko
Janez Novak
Uroš Ban
Miha Petan
Rebeka Srebotnik
Milan Šterk
Marjanca Dular
Maksi Mešiček
Emil Troha
Martina Štefanič
Boštjan Pirc
Vojko Sotošek
Brigita Troha
Igor Abram
Irena Sanda
Janez Planinc
Marija Andrejaš
Tina Simončič
Stanka Starc
Ambrož Rožman
Matjaž Pangrčič
Mitja Robek
Robert Umek
Tanja Omerzu
Irena Petan
Drago Antolič
Špela Beuc
Boštjan Kozole
Nuša Kozole

Št. vpisov
46
45
45
41
44
42
42
42
42
41
39
39
39
38
37
36
35
35
34
34
34
34
32
32
31
31
30
30
27
26
24
24

Akcija “Prijatelji Bohorja” se je v preteklih letih zelo dobro prijela. 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. Skupno je bilo poimensko vpisanih
1628 posameznikov z opravljenimi 8084 vpisi v knjigo Prijateljev Bohorja. Tako je 328

BOHORSKI POROČEVALEC 2010

BOHORSKI POROČEVALEC 2010

poimenskih vpisov in 2122 vpisov več kot v preteklem letu. Tudi v letu 2009 je bilo veliko
različnih poti, ki so obiskovalce pripeljale do Koče na Bohorju. Veliko je obiskovalcev, ki
so Bohor obiskali samo enkrat, pa so se vpisali. Število obiskov je nedvomno večje, saj
je veliko obiskovalcev, ki se ne vpisujejo v našo mapo (kolesarji imajo svoj zvezek), kar
tudi ni bil osnovni namen. Sicer je pregled po mesecih sledeč.
Resnično
evidence

je

pri

vpisov

potrpežljivosti

in

pregledovanju
potrebno

veliko

natančnosti,

da

podatki odražajo dejansko stanje.
Iskrene čestitke vsem Prijateljem ter
iskrena zahvala Ivu in Majdi za
prijaznost in gostoljubje, ki nam ga
nudita

ter

iskrene

čestitke

za

priznanje z znakom KS Senovo.
Tone Petrovič, predsednik komisije za tradicionalne prireditve
PROGRAM TABOROV V LETU 2010
Datum
od 17. do 24. 7.
od 21. do 29. 8.

Lokacija tabora
Mladinski tabor na Jezerskem
Tabor za odrasle in družine z otroki na Slatni

Org./vodja tabora
Damjan Omerzu
Marija Krušič

PROGRAM TRADICIONALNIH PRIREDITEV IN POHODOV V LETU 2010
Mesec Datum

Dan

Dogodek oz. tradicionalna prireditev

Informacije:

JAN

3. 1.

nedelja

FEB

13. 2.

sobota

Novoletno srečanje posavskih planincev na
Bohorju
XVI. Valentinov pohod Kozje – Bohor

MAR

20. 3.

sobota

Občni zbor PD Bohor Senovo

MAJ

9. 5.

nedelja

XXXIII. Jezikova nedelja na Bohorju

JUN

5. 6.

sobota

IX. Juriš na Bohor ob občinskem prazniku

AVG

27 08.

petek

V. Večer na Bohorju

OKT

17.10.

nedelja

Kostanjeva nedelja na Bohorju

Tone Petrovič
031 866 831
M. Krušič
051 422 158
Hinko Uršič
031 319 032
Tone Petrovič
031 866 831
Tone Petrovič
031 866 831
Tone Petrovič
031 866 831
Tone Petrovič
031 866 831
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PROGRAM POHODOV IN PLANINSKIH TUR V LETU 2010
informacije Marjan POZNIČ, tel. 041 901 308 - organizator

Mesec
Januar
Februar
Februar
Marec
April
April
Maj
Junij
Junij
Julij
Julij/avgust
September
Oktober
November
December

Datum
23. 1.
27. 2.
27. 2.
27. 3.
10. 4.
24. 4.
22. 5.
19. 6.
19. in 20. 6.
3. 7.
31. 7. do 1. 8.
4. 9.
23. 10.
6. 11.
4. 12.

PLANINSKI CILJI:
Zasavska gora - GEOSS
Pohod na Ostrež
Zimski vzpon na Okrešelj in Tursko goro
Z Bohorja na Lisco
Goteniški Snežnik
Veliko Kozje in Lovrenc
Ciprnik (Julijci)
Poden in ogled Čepe (Karavanke – Avstrija)
Severni Velebit in Zavižani (Hrvaška)
iz Zadnjice na Kriške pode ter čez Sovatno v Vrata
tura na Hochfeiler
Visoki Kanin in Prestreljenik
čez Kolovrat
Ozalj (HR) – Mirna gora
Slapovi v Peklu pri Borovnici

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
se bodo datumi prilagajali vremenu.
Želimo vam varen ter srečen korak v gorah in obilo užitkov pri izvedbi planinskih turI
Komisija za izletništvo
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
041 688 993
Nejc Kranjc
031 502 099
Boštjan Marjetič
051 380 364
Anja Mirt
031 248 747
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POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŠTVU




PD BOHOR Senovo, Titova cesta 106, 8281 Senovo
07 – 49 – 73 – 082

 pdbohor@gmail.com


www.pdbohor.si

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

Zbral in uredil:
Anton Petrovič
Fotografije:
Člani PD Bohor Senovo

Marec 2010

Naklada: 80 izvodov

