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UVODNE BESEDE PREDSEDNIKA
Minulo leto 2018 je za PD Bohor Senovo pomenilo kot eno izmed prelomnih
let. Po dolgoletnem predsedovanju društva se je od te funkcije poslovil Hinko
Uršič in ob tej priložnosti bi se mu zahvalil za dolgoletno delo in seveda, da je
društvo predal v dobrem stanju. Ni enostavno obuti velikih čevljev vendar se
sam in celoten Upravni odbor trudimo, da bi društvo peljali naprej po
zastavljenih smernicah in ciljih. Seveda se pojavljajo kakšne »začetniške«
napake, katere bomo poskušali čim prej odpravit in ob tej priložnosti prosim
vse člane društva tudi za nadaljnjo podporo.
V lanskem letu smo veliko energije porabili tudi za menjavo oskrbnika na koči.
Branko je napovedal odhod in tako je v mesecu februarju izšel razpis za
novega oskrbnika. Podani sta bili dve prijavi in po enem odstopu od prijave je
ostala edina kandidatka ga. Jožica Omerzu, katera je s 1.8.2018 tudi prevzela
oskrbništvo koče. Ob tej priložnosti je društvo odkupilo tudi nekaj opreme
(štedilnik, gasilni aparati, pladnji…) od prejšnjega oskrbnika. Upajmo, da bo
nova oskrbnica korektno opravljala svojo funkcijo.
Seveda smo bili aktivni tudi na vseh ostalih področjih. Izpeljali smo kar nekaj
društvenih izletov, predvsem pa je potrebno pri izletih pohvaliti naše
seniorje, kateri imajo izlet vsake 14 dni in prav vsi so izpeljani z lepim številom
pohodnikov. Tradicionalne prireditve so že stalnica našega društva in prav vse
so dobro izpeljane, vendar še vedno si želimo izboljšati prireditve, predvsem
pritegniti še večje število pohodnikov oz. udeležencev. Veseli me, da smo
lansko leto izpeljali kar tri čistilne akcije. Dve so potekale v okviru čiščenja
koče in ena, v mesecu novembru, kjer smo uredili »grebensko« pot in pot do
Okna. S takšnimi akciji si želimo nadaljevati, saj je še veliko poti, katere bi bilo
potrebno urediti. V planu je tudi ureditev Poti štirih slapov (katera po
predpisih ni v domeni našega društva) v sodelovanju s Turističnim društvom
Senovo. Posebno smo v društvu ponosni na organizacijo potopisnih
predavanj. Da so predavanja dobro organizirana in obiskana se moram v prvi
vrsti zahvaliti Sonji Kostevc, katera skrbno izbere predavatelje, ki vedno
nastopijo z zanimivimi temami. Upajmo, da bo tudi naslednjo zimo tako.
Mladinski odsek tradicionalno izpelje »mini« in veliki tabor. Čeprav sta tabora
dokaj dobro obiskana pozivam vse, ki imajo oz. poznajo otroke, ki bi se radi
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družili v naravi s planinskim duhom, da se nam pridružijo saj bomo le tako
lahko animirali mlade, da se pridružijo planinstvu in seveda tudi društvu.
Kar se mi zdi najbolj zaskrbljujoče je zopet tema članstvo. V zadnjem letu smo
zabeležili rahel upad članstva, kar nam vsekakor ne sme biti v ponos.
Potrebno bo najti prijeme, da krivuljo članstva zopet obrnemo navzgor.
Predvsem imamo malo članov pri mladoletnikih, kateri so naša prihodnost.
Več se moramo angažirati v šolah, pri šolskih izletih in tako pridobiti nove
člane. Seveda pa si želimo pridobiti nove člane tudi pri odraslih, da se nekako
povrne društveni duh in s tem tudi neka pripadnost društvu.
Za zaključek bi povzel celotno dogajanje v lanskem letu z besedami: »Dobro, z
veliko možnosti napredka na vseh področjih«. Rad bi apeliral na vse člane
društva, člane UO, da se poskušate kar se da angažirati pri delovanju društva,
kajti samo peščica ne more ustvariti presežkov, zato je potrebna večja
skupina prostovoljcev, ki so pripravljeni nameniti kakšno uro svojega časa
tudi planinskemu društvu. Vsi, ki imate kakšne nove ideje, predloge in zamisli
vabljeni vsak ponedeljek v planinsko sobo, kjer vas bomo z veseljem sprejeli
in podprli.
Vsem planincem in planinkam želim varen korak, tako v hribih kot v dolini!
Gregor Umek, predsednik društva

Foto: Damjan Omerzu
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PREGLED ČLANSTVA V LETU 2018

ženske
moški
skupaj

A
1
2
3

B
30
39
69

B1
10
13
23

S+Š
7
7
14

P+O
15
27
42

Po-PD
25
18
43

skupaj
88
106
194

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
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

odrasli
235
218
234
197
174
178
156
168
154
138

mladi
99
102
98
76
58
65
57
49
58
56

skupaj
334
320
332
273
232
243
213
217
212
194
5
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Boštjan Kozole

ČLANARINA 2019
Vabljeni, da postanete / ostanete člani PD Bohor Senovo tudi v letu 2019.
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: Boštjan Kozole
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PRIJATELJI BOHORJA V LETU 2018
Št.

Priimek in Ime

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Zakšek Boštjan
Jankovič Dejan
Starc Peter
Juh Jože
Tovornik Franc
Žveglič Zdenka
Tovornik Tone
Žveglič Janja Žana
Bezjak Albina
Motore Marjan
Colarič Boštjan
Zapušek Aleš
Noč Branko
Škoberne Leopold
Škoberne Srečko
Dvoršek Matej

Št. obiskov v 2018
274
238
235
225
203
163
133
129
117
114
114
110
106
104
100
100

Foto: Hinko Uršič
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MLADINSKI ODSEK V LETU 2018
V mladinskem odseku PD Bohor je bilo leto 2018 pestro in zanimivo. Cilje,
katere smo si zadali, smo uresničili in celo nadgradili. Poudarek na promociji
tabora, ki je bila ideja predlanskega leta, smo tudi tokrat zelo dobro speljali.
Redno smo objavljali fotografije in obvestila na FB strani mladinskega tabora,
prav tako pa smo izvajali predstavitve po osnovnih šolah in na Paradi učenja.
Dan smo polepšali tudi otrokom iz vrtca Senovo, ko smo pred vrtcem postavili
šotor in prikazali različne vrvne tehnike, s katerimi so otroci in starši spoznali
planinstvo in gibanje v gorah.
Najbolj pričakovan teden v letu smo preživeli v Logu pod Mangartom.
Planinskega tabora se je udeležilo 26 otrok, ki so prostor v neokrnjeni naravi
zapolnili s smehom in pozitivno energijo. Tabor smo odlično organizirali.
Vodniki in animatorji smo poskrbeli, da je bil planinski tabor za vse
udeležence nepozaben. Najvišji vrh, ki smo ga skupaj osvojili je bil Mangart,
kar pa ni bila mala malica, saj je to 3. najvišji vrh Slovenije.
Kakor vsako leto, smo tudi v letu 2018 organizirali Mini tabor na Ravnem
Logu. Tokrat je bila udeležba številčna, udeležilo se ga je kar 40 otrok.
Povabili smo gosta, Aleša Gerjeviča, ki nam je praktično prikazal, kako
preživeti v naravi.
Starejši aktivnejši člani v mladinskem odseku so štafetno palico predali
mlajšim, ki imamo več časa in nove ter sveže ideje. V prihodnjih letih si želimo
izvesti tudi kakšno novo dejavnost, kot je orientacijsko tekmovanje za mlade
planince. Več pozornosti moramo nameniti tudi komunikaciji z vrtci in
osnovnimi šolami, ter tako organizirati več planinskih izletov za otroke.
Mladinski odsek vam želi varen korak v letu 2019.
Laura Bohorič, načelnica Mladinskega odseka
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Foto: Laura Bohorič
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SENIORJI V LETU 2018
Od 23 planiranih pohodov, z veseljem povemo, da smo vse njih opravili in se
imeli nadvse lepo. Poleg tega smo se tudi udeležili 5 dnevnega tabora za
seniorje v BOHINJU, kjer smo hodili v dveh skupinah in to, bolj hodni zahtevnejše - daljše poti, manj pa krajše. Vreme nas je razvajalo, tudi tako, da
smo se po turi osvežili v jezeru.
Povprečno število udeležencev na pohodih je 15, tako enkrat več ,drugič
manj...
Zato ne čakajte na jutri, ampak kar danes se nam pridruži dragi planinec senior.
Marija Božičnik, načelnica odsek seniorjev

Foto: Darko Topolovšek
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VODNIŠKI ODSEK V LETU 2018
Vodniški odsek je v letu 2018 deloval po ustaljenih smernicah. Vodniki smo
bili prisotni na vseh organiziranih in izpeljanih izletih PD Bohor Senovo. V
lanskem letu smo sodelovali tudi na šolskih planinskih izletih OŠ Senovo in OŠ
Koprivnica.
Vodniki PZS z licenco so: Boštjan Kozole, Simon Poznič, Gregor Umek, Klemen
Hlebec, Damjan Omerzu ter pripravnici Kristina Redenšek in Laura Bohorič.
Vodniški odsek pa ima še vedno željo, da bi se za usposabljanje za vodenje
opogumil tudi kakšen starejši aktiven planinec, ki bi lahko pomagal seniorjem
pri turah.
Vsi vodniki v vodniškem odseku se bomo trudili, da v letu 2019 izpeljemo kar
se da veliko izletov, prisotni bomo v planinskem taboru, izpopolnjevanjih in
vseh drugih aktivnostih PD Bohor Senovo.
Damjan Omerzu

Foto: Boštjan Kozole
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DRUŠTVENI IZLETI V LETU 2018
Tura

datum

udeleženci

Trdinov vrh
Kriška gora
Velika planina
Ratitovec
Snežnik

24.03.2018
21.04.2018
19.05.2018
20.10.2018
17.11.2018

6
28
14
4
19

Marjan Poznič, predsednik Komisije za izlete

Foto: Boštjan Kozole
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Foto: Miro Četrtič
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O PLANINSKIH PREDAVANJIH 2018
V marcu 2019 smo zaključili deveto sezono zimskih ponedeljkovih planinskih
predavanj. S predavanji smo začeli jeseni 2010 z brestaniškimi Gorniki, ki so
predstavili svoj vzpon na ELBRUS in Mt. BLANC. V naslednjih devetih zimah so
nam naši gosti, planinci in popotniki predvsem iz Posavja, predstavili velik del
sveta: skoraj vso Evropo, velik del Azije, Arabski polotok, Afriko, južno in
severno Ameriko, Novo Zelandijo. Program smo sestavili tako, da je bilo za
vsakega nekaj: od visokogorja (Elbrus, Kilimanjaro, Patagonija, Atlas…) do
naravnih in zgodovinskih znamenitosti ter predstavitve načina življenja,
kulture in tradicije posameznih dežel.
V letošnji sezoni smo bili z Mirom Četrtičem v Etiopiji, Vinko Šeško je
predstavil vandranje po Omanu - biseru Arabskega polotoka, Jože Stibrič nas
je popeljal skozi Kolumbijo in pragozd Amazonije, z Janezom Levstikom smo
planinarili v Prokletijah, Romana Ivačič nas je povabila na Škotsko. Dušan
Klenovšek je predstavil novo učno pot na Lisci kot primer, kako bogastvo
narave približati širšemu krogu pohodnikov vseh starosti.
Vinko Šeško svoja predavanja popestri tudi z »mini« fotografsko razstavo v
predprostoru sejne sobe, ki si jo obiskovalci lahko ogledajo pred ali po
predavanju.
Ob tem moram poudariti, da vsi predavatelji pridejo k nam dobrovoljno, brez
vsakega plačila ali nadomestila stroškov. Vsem se iskreno, prisrčno
zahvaljujemo, da nam s svojim prispevkom (obisk pri nas, čas in vloženo delo
za pripravo predavanj…) pomagajo pri oblikovanju in izvedbi naših planinskih
predavanj.
V zadnjih nekaj sezonah smo posebno pozornost namenili spoznavanju
narave in okolja, v katerem živimo. Našemu vabilu se je prijazno odzval Dušan
Klenovšek, biolog v Javnem zavodu Kozjanski park, prejemnik priznanja
ambasador Nature 2000 in diplome dr. Angele Piskernik, ki ga podeljuje
Planinska zveza Slovenije. Je predavatelj in pisec vsebin o naravoslovju ter
naravovarstvu, ki svoje znanje prenaša na odrasle in mladino v sklopu
predavanj, ekskurzij in naravoslovnih taborov. Obiskovalcem planinskih
predavanj PD Bohor je predstavil
bogastvo hribovskih suhih travnikov,
zavarovane ter invazivne rastlinske in živalske vrste v našem okolju,
biodiverziteto travniških sadovnjakov, svet žuželk, ki izginja, vpliv gradnje
hidroelektrarn na živalski in rastlinski svet v in ob Savi, slapove na
Kozjanskem.
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Namen ponedeljkovih večerov pa ni le v predavanjih temveč predvsem v
priložnosti za srečanja planinskih prijateljev in znancev pozimi, ko je manj
pohodov in druženja v naravi. Po končanem predavanju obiskovalci ob
kozarčku »rujnega ali brezalkoholnega« poklepetajo s predavateljem, obujajo
spomine na pretekla planinska doživetja in delajo načrte za nova.
Opazili smo, da zanimanje za planinska predavanje upada. Ker je bilo letos
nekaj predavanj zelo slabo obiskanih, smo že razmišljali, da prenehamo s
ponedeljkovimi druženji. Kot nalašč se je ob koncu sezone spet zbralo toliko
obiskovalcev, da ste nas prepričali, da je vredno nadaljevati – vsaj še eno
sezono. Torej se spet srečamo jeseni, do tedaj pa vam želimo lepo in
nepozabnih planinskih doživetij polno poletje. In – varen korak!
Sonja Kostevc, zadolžena za organizacijo planinskih predavanj

Foto: Sonja Kostevc
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VALENTINOV POHOD 2018
Sedemnajstega februarja 2018 se je 160 pogumnih pohodnikov podalo na pot
Kozje – Bohor, na že 24. Valentinov pohod. Ocenjujemo, da jih je bilo še vsaj
par deset več, saj so se izognili vpisni knjigi.
Pot je bila zasnežena, zato so naši vodniki že dan prej in navsezgodaj zjutraj
krenili prvi na pohod in dobro uhodili gaz, po kateri so jih potem brez težav
sledili ostali pohodniki.
Vreme je bilo primerno za pohod, saj se ni bilo treba bati blata; veselja pa je
bilo tudi ravno prav, saj so po obisku vseh postojank pohodniki veseli in brez
nezgod prispeli na cilj – v planinsko kočo na Bohorju.
Pohodniki so v Kozje prišli z dvema avtobusoma in osebnimi avtomobili. Še
največ je bilo pohodnikov iz občine Krško (100); prišli pa so tudi iz Brežic,
Brestanice Sevnice, Slivnice, Šentjurja, Boštanja, Rogaške, Zibike in drugod.
Opažamo pa, da se vse več okoličanov iz Kozjega in bližnjih krajev podaja na
ta pohod
Jelka Urh, predsednika Komisije za tradicionalne prireditve
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Foto: Hinko Uršič
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JEZIKOVA NEDELJA 2018
Tradicionalna, že 41. jezikova nedelja se je odvijala 6. maja, s pričetkom
zbiranja jezikov ob 10. uri. Lepo sončno vreme je pritegnilo veliko število
obiskovalcev. Tudi letos se je tekmovalo v treh kategorijah. Komisija pod
budnim očesom publike je ocenila jezike, rezultati pa so bili naslednji:
Teža jezika
1. Branko Uduč 1880 g
2. Albina Pajek 1610 g
3. Jurij Maček 1200 g
4. Špela Kranjc 1180 g
Dolžina jezika:
1. Fanci Klavžar
2. Primož Klavžar
3. Marko Kranjc
4. Laura Močnik
5. Andraž Ivačič

675 mm
625 mm
615 mm
330 mm
220 mm

Aranžma jezika
1. Magda Glas - skakalnica Planica
2. Zvone Majcen – jezični aligator
Jelka Urh, predsednica Komisije za tradicionalne prireditve

Foto: Hinko Uršič
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JURIŠ NA BOHOR 2018
V okviru praznika Občine Krško je planinsko društvo Bohor Senovo v soboto,
9. 6. 2018 organiziralo 17. Juriš na Bohor. Tradicionalni planinski pohod je
namenjen spoznavanju 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 - Ložce - Srebrni park lovski bivak - planinska koče 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 13. uri.
Boštjan Kozole
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Foto: Hinko Uršič

KOSTANJEVA NEDELJA 2018
Na tretjo nedeljo v oktobru smo na Bohorju pekli kostanj. Kostanja in mošta
je bilo dovolj, obiskovalcev pa bolj malo. Letos nam je ponagajalo vreme, ker
je že zjutraj deževalo. Seveda tiste najbolj »zagrete« planince tudi vreme ne
ovira in slednji, ki so prišli na Bohor so bili deležni zelo dobrega pečenega
kostanja. Družili smo se tja do 12. ure, potem pa kljub slabemu vremenu
dobre volje odšli proti domu.
Jelka Urh, predsednika Komisije za tradicionalne prireditve
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POTI NA BOHORJU V LETU 2018
Ljubitelje narave in prijatelje Bohorja smo povabili, da se zberemo v nedeljo,
18.11.2018, ob 8:00 na koči na Bohorju. Organizirali smo delovno akcijo za
urejanje planinske pot od Dobrovskega potoka do koče na Bohorju
(Grebensko pot) in poti od koče do Okna in Petrove skale.
Kaj pa smo uredili:
Pot do okna in Petrove skale je očiščena in nadelana.
Na grebenski poti je zamenjana jeklenica na plezalnem delu, urejeno
odvodnjavanje in še kakšna malenkost.
V letu 2018 smo tudi pridobili soglasja Občine Šentjur in Zavoda za gozdove
za označitev planinske poti s Šentvida pri Planini do Federmausa, ki jo bomo
označili v letošnjem letu.
Blaž Petan, načelnik Odseka za planinske poti
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Foto: Hinko Uršič
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NAČRTOVANE AKTIVNOSTI V LETU 2019
Pohodi in planinske ture
Datum
19.01.
23.02.
23.03.
20.04.
18.05.
15.06.
13. – 14. 07.
24.08.
21.09.
19.10.
23.11.
14.12.

Dogodek
Čemšeniška planina
Šmohor
Viševnik
Mirna gora
Nanos
Lisca, Dan slovenskih planinskih doživetij
Dolomiti, Italija
Špik
Porezen
Boč
Dobrča
Celjska koča

Tabori za otroke in mladino
Datum
od 24.05. do 25.05.
od 20.07. do 27.07.

Tabor
Mini tabor
Mladinski planinski tabor

Tradicionalne prireditve in pohodi
Datum
06.01.
16.02.
05.05.
08.06.
20.10.

Dogodek
Srečanje na Bohorju
Valentinov pohod Kozje - Bohor
Jezikova nedelja na Bohorju
Juriš na Bohor
Kostanjeva nedelja na Bohorju

Vabljeni, da se pridružite!
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Izdalo Planinsko društvo Bohor Senovo, Titova 106, Senovo,
zanj Gregor Umek
Zbral in uredil: Damjan Omerzu
Foto naslovnica: Hinko Uršič, utiranje sveže gazi pred Valentinovim pohodom
Senovo, marec 2019
www.pdbohor.si
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