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UVODNE BESEDE PREDSEDNIKA
Leto je minilo, tudi mandatno obdobje in to kar nekaj njih. Ne bom ocenjeval,
kako uspešni/neuspešni smo bili, to prepustim vam. Člani Upravnega društva
smo se po svojih močeh angažirali in uresničevali cilje in naloge, ki smo si jih
skupaj zastavili.
Da se v sedanjih časih na prostovoljstvo gleda kot nekaj željenega in se na
zelo čuden način spodbuja, je splošno znano, saj se od prostovoljcev v
društvih pričakuje, da poznajo vse predpise in zakone in da v skladu z njimi
tudi delujejo. Da pa ne bo kdo razumel, da napeljujem na nespoštovanje leteh, ne, le bolj razumni naj bi bili. Je pa še druga plat, ko posamezniki med
nami pričakujejo od tistih, izvoljenih, veliko več, kot so sami pripravljeni
prispevati. Apeliram, da si vsak izmed nas postavi ogledalo in se vpraša, ali bi
lahko kdaj kaj z malo truda (več) prispeval društvu. Je pa tudi res, da si
nekateri ne postavljajo vprašanja: »Kaj bo društvo naredilo zame ?« tako, da
je težko takemu postaviti vprašanje, za druge pa velja »Kaj boš ti naredil za
društvo?«. Upam, da ste ugotovili, da se sprašujem, kje je, kaj je pri
nekaterih s pripadnostjo društvu.
Zakaj predhodni odstavek, ki po nekaterih kriterijih ne spada v poročilo. Želim
spodbuditi v vseh, ki to berete, večjo pripadnost društvu in da le to širite med
člane in bodoče člane, saj bomo le tako ohranili dediščino in tradicijo, ki so
nam jo zapustili naši predhodniki in skrbeli za naravo, ki pripada našim
vnukom. Marsikateremu iz moje generacije, pa tudi iz poznejših, je društvo in
posamezniki v njem omogočilo spoznati, da je planinstvo in odnosi med
planinci in naravo način življenja, katerega nam naši starši niso znali pokazati,
ker ga preprosto niso živeli. In da nas marsikatera situacija v gorah spremeni,
lahko rečem naredi drugačnega, vi ocenite kakšnega.
Število članov se je minimalno zmanjšalo, ugotovimo lahko, da je v tem
mandatu nihalo med 213, 217 in se ustavilo na 212. Trend padanja iz
predhodnih mandatov se je ustavil, kar pa nas mora spodbuditi k takšnim
aktivnostim, da bomo pridobili nove člane. Ob tem nas skrbi, ker je med člani
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malo osnovnošolcev, pa čeprav sodelujemo s štirimi osnovnimi šolami. Je res
danes toliko drugih aktivnosti, ki so za osnovnošolce bolj privlačne od
planinstva, ali smo mi »zaspali« in ne znamo ponuditi vsebine, ki bi pritegnila
najmlajše? Verjemite, da se trudimo v tej smeri, a očitno ne dovolj in ne s
pravo vsebino. Prosimo planinske mentorje in pedagoge v osnovnih šolah, da
nam pomagajo spet najti pravo smer in pravo vsebino.
Planinski izleti z osnovnošolci, mini planinski tabor in tisti, ta pravi, v
visokogorju, vsako leto lepo uspevajo, saj se udeleženci vračajo in med njimi
se nekateri že usposabljajo za vodnike, drugi si to želijo.
Lahko se pohvalimo, da so naši seniorji najbolj aktivna skupina, ki se je
samoorganizirala in skrbi, da so njihovi pohodi druženja, ki jih spodbujajo za
naprej, kronajo pa ga s taborom in zaključkom leta.
Z organizacijo izletov izven seniorske skupine nimamo sreče, ves trud z
organizacijo ni vedno poplačan s številom udeležencev. Je pa res, da so nas
učili, da razpisan izlet mora biti, pa čeprav je število prijavljenih malo in prav
temu vodilu sledimo v zadnjem letu. Tudi s ceno izleta želimo omogočiti
udeležbo čim širšemu številu, saj je sestavljena le iz cene prevoza, mlajšim pa
priznamo še dodaten popust, ki ga krije društvo, kakor tudi druge stroške.
Na povabila na tradicionalne prireditve je odziv različen. Tradicionalne
prireditve so se ohranjale zaradi skupin ljudi, ki so pričeli s prireditvami iz
različnih razlogov in druge navdušili, da so se pridružili in to ohranjali. Pa naj
bo to obisk sosedov, spomladanska tura, spoznavanja poti na Bohor ali
druženja pri koči z razkazovanjem jezikov ali uživanjem kostanja. Vse
prireditve pa vabijo na kočo, kjer omogočijo zakupniku promocijo, saj se
dober glas sliši v deveto vas, res pa, da tudi ... .
Kaj pa naši strokovni kadri, vodniki in markacisti? Število ni zavidanja veliko, a
se trudijo, da opravijo svoje poslanstvo in skrbijo za svoje usposabljanje. So
gonilna sila in potrebni del delovanja društva. Če ima kdo željo sodelovati in
se ustrezno usposobiti, se Jim pridruži.
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Ponedeljkovi zimski planinski večeri s potopisnimi in naravoslovnimi
predavanji so postali tradicionalni in lepo obiskani, tudi sosedom dobro znani.
Vedno se jih udeleži lepo število slušateljev, ki se radi malo zadržijo po
predavanju in v prijetni družbi pokramljajo.
Stik s članstvom vzdržujemo preko: obnovljene spletne strani
(http://www.pdbohor.si), kjer so zaživele tudi fotografije s spletne kamere, ki
se obnavljajo vsakih 10 min in omogočajo pregled zadnjih 50 fotografij,
Facebook-a: Planinsko društvo Bohor Senovo, E-pošte: pdbohor@gmail.com,
pisarne PD - Titova 106, Senovo (poleti od 19. do 20. ure, pozimi od 18. do 19.
ure) in oglasnih omaric.
Kaj smo počeli na koči? Po lanski zelo mrzli zimi in posledično zamrznjeni
vodovodni instalaciji smo v zadnjem letu kar nekaj aktivnosti izvedli za
odpravo podobnih nevšečnosti. Prestavili smo vodovodno traso v globel pod
Škofovim travnikom, za kar smo predhodno pridobili služnost. Prejšnja trasa
ob cesti, ki je bila zelo izpostavljena v primeru zim brez snega, prav tako smo
toplotno izolirali vse jaške in vzhodno steno v prvem nadstropju starega dela
koče, kjer je zmrzovalo v kopalnici in stranišču. Še vedno bo potrebno
poskrbeti z ogrevanjem, da v prostorih, kjer je vodovodna instalacija, ne bodo
zmrznile stene.
Najemnik koče se ni odločil za podaljšanje pogodbe, zato je Upravni odbor
objavil razpis za novega najemnika, ki naj bi nastopil v koči 1. avgusta 2018.
Nastopil je čas, da prepustim krmilo društva mlajši generaciji. Naj vodijo
društvo proti ciljem, ki si jih bodo zastavili, po poteh, ki nam mogoče niso
poznane ali pa smo se jim izogibali zaradi nam znanih razlogov.
Srečno na poti, ciljev je neskončno, vendar naj bo končni cilj vedno samo
eden, prihod domov.
Hinko Uršič, predsednik društva
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PREGLED ČLANSTVA V LETU 2017

ženske
moški
skupaj

A
0
2
2

B
33
43
76

B1
10
13
23

S+Š
6
8
14

P+O
21
23
44

Po-PD
36
17
53

skupaj
106
106
212

Vrste članov:

A
B
B1
S+Š

polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z
večjim obsegom ugodnosti
polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z
osnovnim obsegom ugodnosti
polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom
ugodnosti
srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti

P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik
PoPD

član PD, ki deluje v PD, podpira njegovo delovanje, ne zahaja pa v
gore - podporni član PD Bohor Senovo

Pregled članstva zadnjih 10 let:

leto
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

odrasli
237
235
218
234
197
174
178
156
168
154

mladi
106
99
102
98
76
58
65
57
49
58

skupaj
343
334
320
332
273
232
243
213
217
212
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Boštjan Kozole

ČLANARINA 2018
Vabljeni, da postanete/ostanete člani PD Bohor Senovo tudi v letu 2018.
Članarino lahko poravnate v planinski sobi, v prvem nadstropju stavbe na
Titovi cesti 106 na Senovem. Uradne ure so vsak ponedeljek: med 18. in 19
uro (v zimskem času) in med 19. in 20. uro (v poletnem času). Članarino
lahko prav tako poravnate preko spleta, na naslovu http\\clanarina.pzs.si,
kjer sledite navodilom in izberete društvo PD Bohor Senovo.

foto: Miro Četrtič

7

PRIJATELJI BOHORJA V LETU 2017
Št.

Ime in priimek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Andrej Šebjan
Jože Juh
Franc Tovornik
Tone Tovornik
Boštjan Zakšek
Zdenka Žveglič
Marjan Motore
Leopold Škoberne
Luka Povhe
Nikola Labus
Albina Bezjak
Dejan Grdovič
Aleš Zapušek
Janko Lubi
Jelka Urh

Št. obiskov v 2017
255
224
201
140
131
127
109
101
100
99
87
81
78
64
61

Foto: Sonja Kostevc

8

MLADINSKI ODSEK V LETU 2017
V preteklem letu 2017 smo v vrstah mladinskega odseka PD Bohor Senovo
izpeljali vse zadane cilje. Tako smo uspešno izpeljali zdaj že tradicionalni mini
tabor na Ravnem Logu in mladinski planinski tabor v Mojstrani.
Zaradi upadanja udeležbe na mladinskem planinskem taboru smo se v
začetku leta odločili, da bomo namenili večjo pozornost promociji tabora.
Tako smo okrepili sodelovanje s sosednjimi šolami in ustanovili facebook
skupino, kjer smo redno objavljali zanimive fotografije z aktualnih dogodkov
in obujali spomine iz prejšnjih taborov. Našo dejavnost smo predstavljali
otrokom s sodelovanjem na izletih, organiziranih s strani različnih OŠ. Na
izletih težko slikovito opišeš, kako izgleda mini tabor in tabor, zato smo imeli
še dodatne zanimive predstavitve na sosednjih OŠ in na Koči na Bohorju v
okviru Jezikove nedelje.
Vrhunec leta v mladinskem odseku vsekakor predstavlja tabor, tako smo
nestrpno čakali, da se prepričamo, če smo delali v pravi smeri. In z veseljem
povemo, da je naš trud s povečano promocijo tabora uspel. To lahko
podkrepimo s številom udeležencev, ki je naraslo iz 15 udeležencev v letu
2016 na 27 udeležencev v letu 2017. Tukaj želimo pohvaliti vse, ki so
prispevali svoj delež pri promociji in sodelovali pri naših aktivnostih. Kot
vsako leto smo mladinci tudi tokrat pomagali pri pripravi in peki kostanja na
tradicionalni Kostanjevi nedelji.
Pri povzetku dela v letu 2017 lahko rečemo, da smo dosegli in v nekaterih
pogledih celo presegli zadane cilje. Vendar smo sedaj šele na pol poti, kajti
delo katerega smo opravili, bo potrebno ohranjati oziroma še nadgraditi.
Omeniti je še potrebno, da se aktivnejšim članom v mladinskem odseku
počasi iztekajo mladinska leta in bo potrebo počasi predati štafetno palico
mlajšim osebam s svežimi idejami.
Klemen Hlebec, načelnik Mladinskega odseka
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foto: Damjan Omerzu

10

SENIORJI V LETU 2017
Za nami je sedmo leto druženja (od leta 2010) in naredili smo obračun naših
pohodov in druženj za preteklo leto. Povedali bi vam radi, da naši pohodi niso
samo rekreativne narave, ampak je prisotno tudi druženje, ki je za ljudi v
naših letih še kako pomembno.
V letu 2017 smo opravili 23 pohodov, na katerih smo zabeležili 302
udeležencev. Izvajamo svoj program pohodov in sicer vsako drugo sredo. Naši
pohodi so prilagojeni našim letom in letnemu času. Tudi na Valentinov pohod
in Juriš na Bohor smo šli. Poletje 2017 (to je od maja naprej) so zaznamovali
predvsem: Donačka gora, Nanos, Trdinov vrh, Kum iz Zagorja, Kriška gora,
Lisca po Pastirčkovi poti, da naštejemo najpomembnejše. Tudi spomladi,
jeseni in pozimi ne mirujemo. Hodimo v bližnjo in malo manj bližnjo okolico.
Koristimo avtobusne prevoze in vlak, včasih pa si delimo osebne prevoze. Za
nas je značilno, da nimamo samo teh pohodov. Včasih se kdo izmed nas
pridruži seniorski skupini Krčanov. Manjše skupinice pa so si lani privoščile
tudi Triglav, Macesnovec, Slivnico nad Cerknim in še kaj …. Konec leta 2017
smo imeli zaključek na Bohorju.
Ponovno smo avgusta izvedli tabor za odrasle in družine z otroki. Bil je malo
krajši kot sicer v prejšnjih letih. Dejstvo, da ga v letih 2015 in 2016 nismo
organizirali, marsikaj pove. Vendar smo nazaj! Vsega skupaj 10 nas je tokrat
»taborilo« v Nordijskem centru v Planici. Še pred prihodom v Planico smo že
prvi dan mimogrede izvedli pohod mimo Martuljških slapov do planine
Jasenje in skočili še do bivaka pod Špikom. Drugi dan smo odšli v Tamar in do
Črnih vod, od koder smo občudovali Jalovec in okoliške gore in le s težavo
premagovali željo po vzponu na Sleme. Miro Č. je to vendarle opravil in se z
Vršiča spustil peš v Kranjsko goro in nazaj v Planico. Tretji dan je bila sreda, ko
je imela naša bohorska sekcija seniorjev v programu Višarje. V Ratečah smo
pričakali kombi z osmimi planinci PD Bohor in osebni avto z dvema
planincema iz Litije. Tako številčno okrepljeni smo se odpeljali do spodnje
postaje nihalke v Ovčji vasi. Še dobro, da nas je bilo 20, ker smo dobili
skupinski popust. Na Višarjih smo si ogledali tamkajšnjo romarsko cerkev in
najbolj vztrajni smo nadaljevali poldrugo uro dolgo pot na bližnji vrh - Kamniti
lovec. O razgledih s tega vrha ni potrebno izgubljati besed, saj je prelep. Po
vrnitvi v dolino smo se zapeljali še do Mangartskih jezer, kjer smo imeli
skupno »kočerjo« in polovica planincev je zatem odšla domov. Preostali smo
naslednji dan posvetili podrobnemu ogledu Športnega centra Planica: vse od
kleti, kjer je sneg, do terase, od koder smo opazovali skakalce, ki so trenirali
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na vseh skakalnicah, razen na velikanki, ki deluje le pozimi. Na žalost
vetrovnik ni deloval. Smo pa opazili veliko ljubiteljev adrenalinskega športa, ki
se mu reče zipline. Da bi se še tega udeležili pa nobenemu od nas ni prišlo niti
na misel! Peti dan smo se po zajtrku poslovili in odpeljali proti domu, kamor
nismo prispeli ravno zgodaj, saj si je vsak od nas privoščil še kaj iz svojega
osebnega programa.
Poleti 2018 bomo spet organizirali tabor za odrasle planince in družine z
otroki, od 30. julija do 5. avgusta. Lokacija tabora: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti v Bohinju. Pridite, luštno bo! Tudi program pohodov seniorjev
2018 vam je na razpolago. Naš moto je: samo da se hodi in druži.
Marija Božičnik, načelnica odseka seniorjev

Foto: Marija Krušič
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VODNIŠKI ODSEK V LETU 2017
Vodniški odsek je v letu 2017 deloval po ustaljenih smernicah. Vodniki smo
bili prisotni na vseh organiziranih in izpeljanih izletih PD Bohor Senovo. V
lanskem letu smo veliko pomagali na šolskih planinskih izletih OŠ Senovo in
OŠ Koprivnica. S finančno pomočjo, pridobljeno iz razpisa, smo jeseni šolarje
brezplačno odpeljali na Veliko Planino.
Veseli me, da smo po nekaj sušnih letih zopet našli kandidata za vodniški
tečaj kategorije A. Še bolj razveseljivo je to, da je to kandidatka, ki bo končno
razbila moško monotonost pri vodništvu v PD Bohor. Kristini vsi želimo, da
uspešno opravi pripravništvo in se nam v letošnjem letu tudi uradno pridruži
kot vodnica A kategorije. Vodniški odsek ima še vedno željo, da bi licenco za
vodenje pridobil tudi kakšen starejši aktiven planinec, ki bi lahko pomagal
seniorjem pri turah. Starejši planinci so zelo aktivni predvsem med tednom,
ko smo vodniki v službah in tako na turah ni licenciranega vodnika.
V lanskem letu 2017 nismo bili prisotni na izpopolnjevanjih, katere pa bomo
morali nekateri vodniki obiskati v letu 2018.
Vsi vodniki v vodniškem odseku se bomo trudili, da v letu 2018 izpeljemo kar
se da veliko izletov, prisotni bomo v planinskem taboru, izpopolnjevanjih in
vseh drugih aktivnostih PD Bohor Senovo.
Gregor Umek, načelnik vodniškega odseka

Foto: Damjan Omerzu
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DRUŠTVENI IZLETI V LETU 2017
Tura

datum

udeleženci

Čemšeniška planina
Kum
Golica
Uršlja gora
Ojstrica
Kamniški vrh
Slavnik

21. 1.
22. 4.
21. 5.
17. 6.
15. 7.
28. 10.
18. 11.

3
7
6
8
8
12
7

Marjan Poznič, predsednik Komisije za izlete
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Foto: Klemen Hlebec, Boštjan Kozole, Damjan Omerzu, Matjaž Urh, Miro Četrtič
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O PLANINSKIH PREDAVANJIH 2017
Plan planinskih predavanj za leto 2017 smo v celoti izpolnili. Organizirali smo
štiri predavanja v začetku leta, v decembru pa še enega. V prvih treh mesecih
2018 smo izvedli še tri predavanja.
V januarju 2017 je Janez Levstik iz PD Lisca Sevnica predstavil potovanje
sevniških planincev po Kornatih in Črni gori.

V drugi polovici januarja je Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka predstavil
slapove na Kozjanskem. Kar veliko jih je in večine od njih (razen bohorskih
slapov) ne poznamo. Nastali so na hribovskih vodotokih, kjer je vodni tok v
tisočletjih z erozijo mehkejših in trših kamnin oblikoval številne slapiče in
slapove. Mnogi so skriti v grapah, nekateri pa lahko dostopni ob cestah. Prav
vsak od njih je vreden ogleda.
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V februarju 2017 je Vinko Šeško iz PD Lisca predstavil potovanje skupine
Vandrovcev, v katero so vključeni planinci iz celotnega Posavja, Zasavja in
širše, po Italiji. Ogledali so si celotno Italijo, od Toskane, Neaplja, Vezuva in
Pompejev vse do Etne, »stopala in pete italijanskega škornja«, Castelluccia in
delte reke Pad.

Konec februarja 2017 smo se srečali s Kirgizijo. Na trekingu v tej gorati deželi
tam nekje daleč, med Kazahstanom in Kitajsko, s številnimi v nebo segajočimi
vrhovi pogorij Tian Shan (Nebeško gorovje) in Pamir, z ozkimi dolinami, ki jih
krasijo kristalno čiste reke, s turkiznimi jezeri, zelenimi gozdovi in neskončno
stepo, kjer se pasejo črede konj, ovac in jakov sem spoznavala domovino
preprostih, prijaznih in nadvse gostoljubnih ljudi, ki so vse do danes ohranili
svoj nomadski način življenja. Vsaj delček nepozabnih vtisov iz te čudovite
dežele sem želela prenesti tudi prisotnim na predavanju.
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V decembru 2017 je Vinko Šeško predstavil značilnosti narodnih in
krajinskih parkov Poljske. Za skupino sevniških Vandrovcev je organiziral in
vodil potovanje z ogledom kar 11 od 23 krajinskih in narodnih parkov v
Poljski. Z avtobusom, preurejenim v »potujoči hotel«, so obkrožili Poljsko ob
vsej njeni meji ter planinarili v poljskih gorah.

V prvih treh mesecih leta 2018 smo organizirali še tri predavanja:
- S »torkovo skupino« sevniških planincev po slovenskih gorah - Janez
Levstik,
- Armenija in Gruzija – Vinko Šeško,
- Izginjajoči svet žuželk – Dušan Klenovšek.
Sonja Kostevc, zadolžena za organizacijo planinskih predavanj
20

VALENTINOV POHOD 2017
V soboto, 11. februarja 2017, je Planinsko društvo Bohor Senovo v
sodelovanju s Turističnim društvom Kozje organiziralo 23. Valentinov pohod
iz Kozjega na Bohor. Zbirno mesto je, tako kot že vrsto let, v Motelu Ribnik
Kozje. Planinsko društvo je poskrbelo za evidenco udeležencev, žigosanje
kartončkov ter usmeritve na sami poti. Turistično društvo je pobiralo
startnino, v katero je bil vključen Valentinov medeni srček, prigrizek za na pot
ter kuhano vino ali čaj na postojanki med potjo. Pohoda se je udeležilo
približno 200 pohodnikov, ki so prišli iz različnih krajev Slovenije. Zjutraj je še
rahlo naletaval sneg, kasneje pa se je vreme ustalilo. Na pohodu nas je
spremljalo megleno vreme, ki pa ni pokvarilo dobrega razpoloženja med
udeleženci. Največje pa je bilo zadovoljstvo, ko smo vsi srečno prispeli do
koče na Bohorju. Tam smo se okrepčali s toplim čajem, po želji tudi z drugimi
dobrotami, ki jih je nudil oskrbnik koče.
Jelka Urh, predsednica Komisije za tradicionalne prireditve

Foto: Hinko Uršič
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JEZIKOVA NEDELJA 2017
Tradicionalna 40. jezikova nedelja je bila 7. maja 2017. Na pogled sicer lep
sončen dan se je ob 10. uri pričelo z zbiranjem jezikov. Kot že vrsto let se je
tudi tokrat tekmovalo v treh kategorijah. Nagrajeni so bili najtežji, najdaljši in
najbolj domiselno aranžirani jeziki. Tekmovalci imajo zelo domiselne ideje.
Letos je bilo prijavljenih le sedem tekmovalcev, dva v kategoriji teže, dva v
kategoriji dolžine in trije v izvirnosti aranžmaja. Prvo nagrado v aranžiranju je
prejel »Bohorski zmaj« lastnice Magde Glas. Najtežji jezik je prinesel Vladimir
Pajek in sicer 2240 g, najdaljšega pa Laura Maček z dolžino 37 cm. Prvi trije v
vsaki kategoriji so prejeli pokale, vsi sodelujoči pa priznanje za sodelovanje na
prireditvi.
Jelka Urh, predsednica Komisije za tradicionalne prireditve

Foto: Hinko Uršič, Jelka Urh
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JURIŠ NA BOHOR 2017
V okviru praznika Občine Krško je Planinsko društvo Bohor Senovo v soboto,
3. 6. 2017, organiziralo tradicionalni planinski pohod, že 16. juriš na Bohor, z
namenom spoznavanja manj znanih poti in kotičkov Bohorja. Zbor
pohodnikov je bil ob 8. uri na Jablancah. Zbralo se je 19 pohodnikov, ki so pod
vodstvom dveh vodnikov krenili po trasi Jablance-Trebež-Srebrni park-SkalicaJavornik-Planinska koča na Bohorju. Na poti je bilo poskrbljeno tudi za
okrepčilo. Po počitku pri planinski koči je sledila pot v dolino na Jablance.
Prihod na cilj ob 15. uri.
Boštjan Kozole

Foto: Hinko Uršič
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KOSTANJEVA NEDELJA 2017
V nedeljo, 15. 10. 2017 smo organizirali tradicionalno kostanjevo nedeljo s
peko kostanja. Letos smo povabili udeležence, da se do koče na Bohorju
povzpnemo skupaj. Zjutraj se nas je ob 8. uri na Jablancah zbralo zelo malo.
Skupaj smo se po »klasiki« odpravili proti koči, ki smo jo v slabi uri tudi
osvojili. Že ob prihodu je dišalo po kostanju. Najprej smo se okrepčali s čajem
in zavitkom pečenega kostanja, potem smo pomagali pri rezanju in peki.
Obiskovalci so prihajali čez cel dan in marsikdo je prinesel s sabo tudi kostanj,
ki ga ni zmanjkalo. V dobri družbi ter ob kostanju in moštu smo se družili na
lepo jesensko nedeljo.
Jelka Urh, predsednica Komisije za tradicionalne prireditve

Foto: Damjan Omerzu
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POTI NA BOHORJU V LETU 2017
V letu 2017 smo bili markacisti in ostali člani ponovno zelo uspešni z
markiranjem, saj smo ponovno postavili nekaj novih smernih tabel.
15. in 20. 10. 2017 je potekala akcija postavitve smernih tabel na Bohorju.
Postavljene so bile na lokacijah Srebotno, Brest, Škofov travnik, Škofov križ,
Lačne vode, Dobrovski potok, Križišče pod bolnico, Javornik in Koča na
Bohorju. Izkopana je bila ena luknja za steber, ki smo ga zabetonirali in
pritrdili nove smerne table.
Skupaj smo postavili 14 novih tabel in namestili en novi drog. Na novo smo
prilepili še približno 10 markacij. Pred namestitvijo smernih tabel je bil poleti
opravljen pregled poti, predvidene so bile potrebne lokacije, pripravljeni so
bili potrebni podatki za smeri na tablah, izračunani oz. ocenjeni potrebni časi
in zbrani podatki o nadmorski višini tabel.
V prihodnjem letu imamo načrte popraviti nekatere kritične odseke na naših
planinskih poteh. Potrebno je urediti grebensko pot, zamenjati plezalno
jekleno pletenico, urediti odvodnjavanje in popraviti stopnice.
Blaž Petan, načelnik Odseka za planinske poti

Foto: Damjan Omerzu
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NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V LETU 2018
Pohodi in planinske ture
Datum
27. 1.
24. 2.
24. 3.
21. 4.
19. 5.
16. 6.
14. 7.
25. 8.
15. 9.
20. 10.
17. 11.

Dogodek
Kopitnik
Zelenica - Triangel
Trdinov vrh - Gospodična
Kriška gora
Velika planina
Stegovnik
Vrbanove špice
Jalovec
Socerb - Tinjan - Ankaran
Ratitovec
Snežnik

Tabori za otroke in mladino
Datum
od 25. 5. do 26. 5.
od 21. 7. do 28. 7.

Tabor
Mini tabor
Mladinski planinski tabor

Tradicionalne prireditve in pohodi
Datum
7. 1.
17. 2.
6. 5.
9. 6.
21. 10.

Dogodek
Srečanje na Bohorju
Valentinov pohod Kozje - Bohor
Jezikova nedelja na Bohorju
Juriš na Bohor
Kostanjeva nedelja na Bohorju
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Pohodi seniorjev
Datum
10. 1.
24. 1.
7. 2.
7. 3.
21. 3.
4. 4.
18. 4.
9. 5.
23. 5.
6. 6.
20. 6.
4. 7.
18. 7.
1. 8.
22. 8.
5. 9.
19. 9.
3. 10.
17. 10.
7. 11.
21. 11.
5. 12.
19. 12.

Izlet
Čebelarska pot
Smednik - Bučka
Grmada - Sremič
Planina nad Podbočjem
Gore - Kopitnik
Paški Kozjak (Dobrna)
Mirčev križ nad Kostanjevico
Brunk
Kofce - vrh Kofc - Kladivo
Mrzla planina - Stranje
Blegoš
Okrešelj
Kališevec - Stranje
Tabor seniorjev
Sedmera jezera
Velika planina
Sveti križ - Planina
Brežice - Šentvid
Pleterje - Lurd
Oslica - Brst - Bohor
Raka - Planina in nazaj
Koprivnica - Krško
Pečnik - Pijavško - Straža

Vabljeni, da se pridružite!
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Foto: Sonja Kostevc

Izdalo Planinsko društvo Bohor Senovo, Titova 106, Senovo, zanj Hinko Uršič
Zbral, uredil: Damjan Omerzu
Foto naslovnica: Ervin Mahne
Senovo, marec 2018
www.pdbohor.si
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