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UVODNIK 
 

 
Pričujoča broširana izdaja je nadaljevanje knjige 100 let 
Planinskega društva Škofja Loka, ki je izšla leta 2007, 100 
let po ustanovitvi podružnice Slovenskega planinskega 
društva za škofjeloški sodni okraj, in je celovit in 
verodostojen prikaz razvoja planinstva v slovenskih krajih 
in posebej na škofjeloškem področju. Brošura, ki vsebuje 
zgodbo društva  zadnjih deset let, bo skupaj s knjigo 
omogočila vpogled v 110 let življenja škofjeloškega 
planinskega društva.  
 

V kratkem povzetku delovanja društva so našteti mejniki v razvoju PD, ki 
zajemajo čas 110 let.  V publikaciji se s fotografijami ponovno spomnimo ljudi, 
ki so vodili društvo v celotni njegovi zgodovini in ga zaznamovali s svojim 
delom, seveda je tokrat poudarek na zadnjih desetih letih. 
 
Planinstvo na Slovenskem se je kot prostovoljna oblika združevanja rodilo v letu 
1893 z ustanovitvijo Slovenskega planinskega društva (SPD). Temu je sledilo 
ustanavljanje podružnic SPD v Kamniku, v Savinjski dolini, v letu 1907 pa tudi 
pri nas v Selcih za tedanji škofjeloški sodni okraj. Podružnica SPD je doživela 
postopno širjenje do 1. svetovne vojne, razcvet in stagnacijo med obema 
svetovnima vojnama in množičnost po 2. svetovni vojni. Vse organizacijsko 
delo, markiranje poti na hribovske in gorske cilje, gradnja koč, je temeljilo 
izključno na prostovoljnem delu in donacijah. 
 
Sedež podružnice SPD se je v letu 1929 preselil v Škofjo Loko. Po vojni se je 
podružnica preimenovala v PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA. 
Način, da planinci svoje imetje gradimo, vzdržujemo in plemenitimo na 
prostovoljni osnovi, je ostal vse do današnjih dni. 
V letu 2011 je bilo PD Škofja Loka vpisano v register prostovoljnih organizacij 
in njegovi člani vsako leto opravimo od 3000 do 4000 ur prostovoljnega dela. 
 
O razvejanem delu PD od leta 2007 do vključno leta 2016 so v pričujoči brošuri 
z besedami in slikami spregovorili načelniki odsekov, komisij, odborov, 
ravnatelji škofjeloških osnovnih šol ter vodje skupin in mentorji planinskih 
krožkov na osnovnih šolah. Predstavili so osnovno dejavnost PD: organiziranje 
in vodenje planinskih izletov, usposabljanje za varno hojo v gore, skrb za 
planinske poti, ohranjanje rastlinstva in živalstva, izboljševanje materialnih 
osnov PD, to je skrb za vzdrževanje in posodabljanje naših koč na Lubniku in 

Lidija Luževič 
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Blegošu ter prostorov za vse dejavnosti društva itd. S tem so hkrati spregovorili 
o vseh oblikah prostovoljstva v društvu, ki ga opravijo oni in vsi tisti člani, ki 
vedno najdejo čas, da pomagajo v mnogih akcijah PD. 
 
Ob prebiranju prispevkov te tako prevzame spoštovanje do planincev, ki so 
opravili to veliko delo. Vredno ga je nadaljevati. Naše okolje in način življenja  
se stalno spreminjata in s tem tudi pogoji delovanja. Postavljajo se novi izzivi in 
vprašanja, na katere mora društvo najti odgovore. 
 
Z obiskovanjem hribov in gora je naše življenje bogatejše in naša želja je, da vas 
o tem prepričamo s prispevki v tej ediciji. Pri njenem nastajanju so v skupini 
poleg mene sodelovali Roman Jelenc, Dana Mohar, Janez Pintar, Jože Stanonik, 
Rudi Zadnik in Alenka Žagar. 
 
 
Lidija Luževič, 
vodja skupine za pripravo broširane izdaje     
 
 

 

Leta 2007 je bila ob okrogli obletnici izdana knjiga:  
100 let Planinskega društva Škofja Loka. 
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110 LET MED POLJI IN HRIBI 
 
 

Planinsko društvo Škofja Loka je naslednik podružnice 
Slovenskega planinskega društva, ki je bilo ustanovljeno 
24. januarja 1907 in tako že na samem začetku leta 2017 
praznuje častitljivih 110 let.  
 
Predhodnik društva je bil ustanovljen v Selcih v Selški 
dolini, pod strmim vencem Spodnjih Bohinjskih gora, kjer 
je prvinski občutek gora in čustveni stik človeka s 
planinskim svetom na vsem  Škofjeloškem najmočnejši!  
 

A tudi Škofja Loka je čisto pravo alpsko mesto. Občina je članica Alpske 
konvencije – mednarodne pogodbe za varstvo naravne dediščine in trajnostni 
razvoj v Alpah, ki združuje vse kraje širnega alpskega loka od Monaka na 
zahodu do Slovenije na vzhodu. In kamorkoli se obrnemo, kamor koli 
pogledamo in kamorkoli iz Loke vodijo poti – so naša orientacija hribi in gore. 
Ločani imamo že od malega hribe in gore na očeh in v njih!  
 
En hrib pa je poseben.  Lubnik. Lubnik je naša dominanta, naš varuh, vrh, ki 
mestu nudi čvrsto oporo, mu daje zavetje in mu zariše mogočen (po)krajinski 
okvir. Lubnik je naš vrh, ki v kolektivni zavesti Ločanov igra močno identitetno 
vlogo. Po meri Lubnika (1000 in nekaj m) merimo višino in daljo drugih gora. 
Po njem napovedujemo vreme in beležimo nastop letnih časov. Lubnik je 
poimenoval naselje pod njim in kar nekaj športnih društev. V svojem grbu ga 
ima – kako logično - tudi tokratni slavljenec – Planinsko društvo Škofja Loka.  
 
Lubnik je prava točka orientacije in identifikacije Ločanov, ko ga ugledamo, že 
od daleč vemo, da smo (od tu) doma. Vrh Lubnika je prvo, kar uzremo, ko 
prihajamo domov, in tisto, kar nas spremlja najdlje, ko zapuščamo Loko ... 
Lubnik je hrib, ki vabi na svoje zračno in spokojno razgledišče, od koder se 
jasnih misli in brez greha lahko razgledamo naokoli in uvidimo, na kako lepem 
koncu sveta živimo …  
 
V hribih smo ljudje z naravo in med sabo zopet vsi skupaj kot eno - skromni, 
ponižni častilci lepega in mogočnega. Hribi in gore zbližujejo in združujejo ljudi 
in (z)brišejo razlike, ko stopamo v isti navezi, v isti smeri. Po isti poti. In to je 
prav gotovo največja vrednost, najdragocenejša vrednota gorništva in planinstva. 
To prav posebej velja tudi za Planinsko društvo Škofja Loka. 
 

Miha Ješe 
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Častilci lepot narave in gora se vanje z ljubeznijo in odgovornostjo organizirano 
podajajo že 110 let. PD Škofja Loka ni le eno od najstarejših, pač pa tudi eno od 
naših najmnožičnejših društev. 
  
Za to vam ob jubileju izrekam prav posebno priznanje. 
 
Ljudje, ki jih druži ljubezen do gora in planinarjenja, so vztrajni, delavni ter 
odgovorni. Gore so visoka šola predanosti in tovarištva. Izkušeni člani vse svoje 
znanje, vrednote, veščine in izkušnje nesebično posredujejo naprej mladim 
rodovom, ki se kalijo v zavedne in odgovorne državljane. 
 
V zadnjih letih so loški planinci s skupnimi močmi lepo obnovili in posodobili 
svoja domova na Lubniku in Blegošu. Občina Škofja Loka jim bo pri njihovi 
trajnostni obnovi tudi v prihodnje rada priskočila na pomoč.  
 
Planinsko društvo Škofja Loka je kot številčna, čvrsta in zanesljiva naveza na 
dobri poti. Dosegala je koto 100 in še 10 let. Z utrjenim in uhojenim korakom, z 
znanjem, izkušnjami in smelim vodstvom pogumno stopajo naprej. Z 
zavetnikom in zaveznikom Lubnikom v srcih in na prsih. 
 
Ob jubileju čestitam vsem članicam in članom in prizadevnemu vodstvu in vam 
želim še nadaljnjih 100 in 10 let. 
 
 
Mag. Miha Ješe,   
župan Občine Škofja Loka 
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OB 110-LETNICI PLANINSKEGA DRUŠTVA  
ŠKOFJA LOKA 

 
 

V knjigi, ki jo je izdalo Planinsko društvo Škofja Loka ob 
100-letnici delovanja, je bogato opisana zgodovina društva. 
Čestitke vsem, ki so upravljali društvo vse od ustanovitve 
pa do danes. 
Društvo upravlja z Domom na Lubniku in Kočo na 
Blegošu. V zadnjem desetletju sta bili obe koči obnovljeni 
in priključeni na čistilno napravo. Upravni odbor 
Planinske zveze Slovenije je koči na Blegošu podelil 
certifikata »Okolju prijazna koča« in »Družinam prijazna 
koča«. Za oskrbo, gospodarjenje in vzdrževanje obeh 

planinskih postojank skrbi gospodarska komisija. 
V planinskem društvu je zelo aktiven vodniški odsek, ki vsako leto organizira 
preko 30 izletov in zahtevnih vzponov za svoje člane. Markacisti skrbijo za 103 
km planinskih poti v Škofjeloškem pogorju. V društvu vzorno deluje odsek 
varuhov gorske narave in komisija za Loško planinsko pot. 
Planinski krožki delujejo v OŠ Ivana Groharja, OŠ Cvetka Golarja in OŠ Škofja 
Loka – Mesto. Mentoricam gre vse priznanje za odlično vodenje mladih 
planincev. 
Odbor pohoda s Pasje ravni v Dražgoše že od leta 1980 organizira in vodi 
spominski pohod »Po poteh Cankarjevega bataljona s Pasje ravni v Dražgoše. 
Odbora Kluba Lubnikarjev in Blegoških korenin vzpodbujata hojo na Lubnik in 
Blegoš. 
Društvo dobro sodeluje z Društvom upokojencev v Škofji Loki in s svojimi 
vodniki pomaga pri organizaciji planinskih izletov. 
Velik pečat je Planinskemu društvu Škofja Loka dal Jože Stanonik, ki je s 
krajšim presledkom vodil društvo od leta 1981. Tudi danes kot podpredsednik 
še naprej prostovoljno sodeluje in je na voljo planincem v društvenih prostorih. 
V imenu Meddruštvenega odbora planinskih društev Gorenjske se Jožetu 
Stanoniku zahvaljujem za delo v društvu, Meddruštvenem odboru in Planinski 
zvezi Slovenije. Enaka zahvala tudi vsem, ki ste društvo vodili in ga vodite še 
danes. Društvo je vsem nam za zgled.  
V imenu Meddruštvenega odbora planinskih društev Gorenjske želim 
slavnostno praznovanje in še naprej tako uspešno vodenje društva. 
 
 
Predsednik Meddruštvenega odbora PD Gorenjske 
France Benedik  

France Benedik 
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MEJNIKI V DEJAVNOSTI PD ŠKOFJA LOKA  
OD LETA 1907 DO LETA 2017 

 
 
Po ustanovitvi Slovenskega planinskega društva leta 1893 so vznikale 
podružnice, med njimi leta 1907 podružnica SPD za škofjeloški sodni okraj. 
Njena 110-letna zgodovina je zgoščeno prikazana s spodaj zapisanimi mejniki: 
 
 

10. januar 1893 
ustanovni občni zbor Slovenskega planinskega 
društva v Ljubljani; 

24. januar 1907 
ustanovni shod na Češnjici, za ustanovitev 
podružnice Slovenskega planinskega društva 
(SPD) za Škofjeloški sodni okraj; 

21. maj 1907 
prvi občni zbor podružnice SPD; za prvega 
načelnika je bil izvoljen  Anton Pfajfar, župnik v 
Dražgošah; 

9. avgust 1925 odprtje Krekove koče na Ratitovcu; 

27. december 1925 

odbor podružnice sprejme sklep, da predlaga 
osrednjemu odboru SPD prevzem  koče na 
Ratitovcu, če prevzame v odplačilo dolgove 
(43.000 din); 

leta 1926 
osrednji odbor SPD sprejme sklep o prevzemu 
koče na Ratitovcu in odplačilo dolga; 

12. maj 1929 
po sklepu občnega zbora  je sedež podružnice 
prenesen v Škofjo Loko; 

22. maj 1932 odprtje prve koče na Lubniku; 

leta 1936 
izdan prvi zemljevid Škofjeloškega pogorja v 
založbi podružnice; 

30. april 1943 je bila koča na Lubniku požgana; 

26. januar 1946 
prvi povojni občni zbor, podružnica se 
preimenuje v Planinsko društvo Škofja Loka; 
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25. maj 1953 odprtje Doma na Lubniku; 

12. december 1954 Dom na Lubniku dobi telefon; 

leta 1954 
PD Škofja Loka ustanovi Mladinski odsek PD 
Škofja Loka; 

4. julij 1958 
Dom na Lubniku dobi elektriko; telefon in 
elektrovod sta bila napeljana s pomočjo vojakov 
in starešin loške vojašnice; 

leta 1962 
je bil pri mladinskem odseku ustanovljen odsek 
Gorske straže; 

v šol. letu 1972/73 
je bil v Osnovni šoli Peter Kavčič ustanovljen 
planinski krožek; temu so kasneje sledili krožki v 
OŠ Cvetka Golarja in OŠ Ivana Groharja; 

25. marec 1973 odprtje Loške planinske poti; 

leta 1976 
ustanovljen Alpinistični odsek, ki se je kasneje 
izločil iz PD in se organiziral v  samostojni 
Plezalni klub; 

leta 1976 ustanovljen Klub Lubnikarjev; 

18. september 1977 
odprtje Koče na Blegošu; 1982. leta je bila že 
povečana; 

8. december 1978 
ustanovljena postaja Gorske reševalne službe, ki 
se je 20. aprila 2006 preoblikovala v samostojno 
društvo; 

leta 1985 
PD Škofja Loka doseže rekordno število članov 
(1608), od teh je 1/3 mladih; 

leta 1987 
za oskrbovanje Doma na Lubniku je bila zgrajena 
tovorna žičnica; 

29. junij 1989 ustanovljen vodniški odsek PD Škofja Loka; 
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27. maj 1998 
PD je kupilo dva pisarniška prostora v izmeri 
40,5 m² in prvič poslovalo v svojih lastniških 
prostorih; 

maj 2003 
na Lubniku so bili na novo urejeni sanitarije in 
točilni pult, v Breznici pa nadzidano in pokrito 
skladišče nad garažami; 

18. september  2003 
Koča na Blegošu je dobila elektriko po 
visokonapetostnem vodu iz 2,5 km oddaljenega 
Potoka in trafo postajo ob koči; 

18. september 2004 
odprtje etaže za goste v Koči na Blegošu po 
novih projektih; 

leta 2004 
planinski vodniki društva so pridobili v ostrešju 
skladišča v Breznici predavalnico za 50−60 ljudi s 
površino 60 m²; 

1. maj 2006 je začel z delom Klub Blegoške korenine; 

10. junij 2006 
v obratovanje so bili dani vodno zajetje, 950 m 
vodovoda in čistilna naprava ob Koči na Blegošu 

julij 2006 
na Domu na Lubniku je v celoti obnovljena 
streha in zamenjana kritina. 

 
 
 
Leto 2007: Praznovanje 100-letnice PD Škofja Loka s številnimi prireditvami 
v celem letu in izdaja zbornika 100 let Planinskega društva Škofja Loka. 
Osvojitev prvega mesta na državnem tekmovanju Mladina in gore, kar je 
dosegla skupina Osmice iz OŠ Ivana Groharja v sestavi Sara Primožič, Špela 
Kne, Špela Jenko in Nina Gartner, mentorica Ivanka Dolenc. 
 
Leto 2008:  V januarju organiziranje tradicionalnega 19. državnega tekmovanja 
Mladina in gore v Škofji Loki. Junija so planinci OŠ Ivana Groharja (mentorica 
Ivanka Dolenc) prejeli 1. nagrado za najboljši bilten s športno tematiko na 
natečaju Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije. Avgusta je bila 
odprta v celoti obnovljena kuhinja v domu na Lubniku z vsemi napeljavami 
in opremo. 
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Leto 2010:  V oktobru odprtje obnovljenega doma na Lubniku (obnova 
spalnih prostorov, restavracijskega prostora, zamenjava vsega stavbnega 
pohištva, električnih napeljav, odtokov, kanalov, izravnava sten, vgradnja 
izolacije, čistilne naprave) – obnova izvedena po projektni dokumentaciji  
Dušana Baldermana iz l. 2009,  financirana s sredstvi društva, občine, Republike 
Slovenije;  posebnost je delno financiranje z evropskimi sredstvi. 
 
Leto 2011:  Vpis društva v register prostovoljnih organizacij. Sodelovanje 
članov odbora za pohod Pasja ravan–Dražgoše pri snemanju TV reportaže o 
spominskem pohodu Pasja ravan–Dražgoše, ki je bila večkrat predvajana na TV 
Slovenija. Izvedba transverzale ponosa na Blegošu pod pokroviteljstvom 
Pivovarne Laško. 
 
Leto 2013:  Koči na Blegošu PZS januarja podeli certifikat »Okolju prijazna 
koča«. Vzpostavljena računalniška povezava sedeža PD v Škofji Loki z 
domom na Lubniku in kočo na Blegošu za spremljanje poslovanja. 
 
Leto 2014: Koči na Blegošu januarja PZS podeli certifikat »Družinam prijazna 
koča«. Oktobra je  vseslovensko srečanje varuhov gorske narave PZS v domu 
na Lubniku. Nakup pisarne od društva Sožitje, ki se opremi za arhiv, knjižnico 
s planinsko literaturo in za sestajanje organov društva v manjšem sestavu. 
 
Leto 2015: Februarja je ustanovljen turnokolesarski odsek. Marca je na 
občnem zboru izvoljen nov predsednik PD Škofja Loka. Jožeta Stanonika po 
30-letih predsedovanja nasledi Janez Pintar, član UO PD. Dom na Lubniku in 
koča na Blegošu sta opremljena z avtomatskim defibrilatorjem, za kar je PD 
prejelo donacijo štirih podjetij: Zavarovalnice Triglav, območne enote Kranj, 
LTH Castingsa d.o.o., Škofja Loka, Elektro Gorenjske d.d., Kranj in Knaufa 
Insulationa d.o.o., Škofja Loka. Konec leta je zamenjana vsa računalniška 
oprema PD, nameščene so davčne blagajne in vzpostavljena je ustrezna 
povezava za delovanje nove opreme. 
 
Leto 2016: Priprava idejne zasnove obnove koče na Blegošu. 
 
 
Vir: Arhiv PD Škofja Loka 
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DOSEDANJI NAČELNIKI PODRUŽNICE 
SLOVENSKEGA PLANINSKEGA DRUŠTVA  

ZA ŠKOFJELOŠKI SODNI OKRAJ IN  
PREDSEDNIKI PD ŠKOFJA LOKA 

 

    
Anton Pfajfar 
1907−1929 

dr. Rudolf Andrejka 
1931−1932 

Franc Dolenc 
1932−1937 

Feliks Hafner 
1937−1939 

    

 

   
Srečko Šabec 
1939−1940 

Tine Oman 
1946−1962 

Miloš Mrak 
1962−1979 

Janko Oblak 
1979−1981 

    

  

  

Silvo Čadež 
1987−1991 

Jože Stanonik 
1981−1987 

in 1991−2015 

Janez Pintar 
od 2015   

 

 

Manjkajoči fotografiji:    dr. Fran Jerala; načelnik od 1929 do 1931 
   Ivan Mlakar; načelnik od 1940 do 1941 
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ČLANSTVO V PD ŠKOFJA LOKA                                 
V LETIH OD 2007 DO 2017 

 
 

Ob ustanovitvi leta 1907 je imela podružnica Slovenskega 
planinskega društva na Škofjeloškem, kot šesta po vrsti po 
ustanovitvi SPD v letu 1893, 17 članov. Leta 1923 je 
podružnica imela že 191 in leta 1932 59 članov. Po vojni se 
je število članov hitro povečevalo. Leta 1946 se je  
preimenovala v Planinsko društvo Škofja Loka, ki je štelo le 
88 članov, leta 1950 pa že 762 članov. Število članov se je 
povečevalo vse do leta 1985, ko je društvo štelo 1608 
članov. Sledi postopno padanje števila planincev, včlanjenih 
v Planinsko društvo Škofja Loka. 

 
Članstvo v PD  Škofja Loka od leta 2007 

Iz tabele je razvidno, da tudi po letu 2007 članstvo v Planinskem društvu Škofja 

Loka upada. Ustalili smo se pri približno 800 članih in upamo, da bo v prihodnje 

število naraščalo. Po številu  članov je PD Škofja Loka tretje na Gorenjskem in 

peto v Sloveniji.  

 

V letu 2016 smo pospešeno pričeli preko medijev privabljati nove člane PD 

Škofja Loka. Oglašujemo na lokalnem Radiu Sora, oglasnih tablah v Domu na 

Lubniku, v Koči na Blegošu in na spletni strani PD Škofja Loka. 

 
 

 

Leto Mladi 
člani 

Člani Skupaj 

 2007 391 627 1018 

2008 408 602 1010 

2009 378 598 976 

2010 354 593 947 

2011 334 575 909 

2012 348 581 929 

2013 319 534 853 

2014 281 496 777 

2015 279 529 808 

2016 297 565 862 

Janez Pintar 
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Zakaj postati član Planinskega društva Škofja Loka in s tem Planinske 
zveze Slovenije (PZS): 

 Člani PD z veljavno planinsko izkaznico imajo do 50 % popusta pri ceni 
za prenočevanje v planinskih kočah planinskih društev, ki so del PZS. 

 Za družine so še dodatne ugodnosti. Pri plačilu članarine dveh odraslih 
oseb z enim ali več otroki se na letno članarino upošteva 20 % popust za 
vsakega člana. Popust velja tudi za samohranilce. 

 Del članarine se namenja za urejanje planinskih poti, po katerih je vzpon 
na planinske cilje varen, del za strokovno usposabljanje vodnikov in za 
organizacijo izletov za mlade planince v osnovnošolskih planinskih 
krožkih. 

 Člani planinske organizacije imajo 20 % popusta pri nakupu vseh edicij, 
zemljevidov in izdelkov, ki jih izdaja Planinska založba PZS. Ta 
ugodnost je z enakimi popusti na voljo tudi planinskim društvom, če 
želijo edicije PZS posredovati svojim članom. Vsi člani PZS so 
upravičeni do 25 % popusta pri letni naročnini na revijo Planinski 
vestnik. 

 Za naše člane PD imamo zanimive vodene planinske izlete. Naši vodniki 
vsako leto pripravijo program planinskih izletov, ki ga dobite pri plačilu 
članarine za tekoče leto. 

 Pri aktivnostih v gorah lahko pride do nesreče. Vaša varnost je odvisna 
od strokovnosti in odgovornosti, s katero se teh aktivnosti lotevate, pri 
čemer vam bo članstvo v PD v veliko pomoč. Če pa se vendarle kaj 
zgodi, je PZS za svoje člane poskrbela, da so ti pri izvajanju planinske 
dejavnosti nezgodno zavarovani 24 ur dnevno od dneva plačila članarine 
do konca januarja v naslednjem letu. Preventivo, varovanje in reševanje 
opravljajo društva Gorske reševalne zveze Slovenije (DGRS). 

 
 
 

DEJAVNOSTI PLANINSKEGA DRUŠTVA 
 
Dejavnosti za mlade in najmlajše 
V PD dobršen del možnosti namenjamo planinskim aktivnostim mladih. V vseh 

osnovnih šolah (OŠ) imamo krožke na razredni in predmetni stopnji. Mladi 

pomenijo tretjino članov v našem PD, zato jih obravnavamo kot našo 

prihodnost. V PZS podprte akcije Ciciban planinec in Mladi planinec imajo 

pomembno mesto tudi pri našem PD in jih vzpodbujamo. Mentorice se uspešno 

trudijo privzgojiti odgovoren odnos vsakega do naravnega okolja, ki bo v 
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odraslosti njegov način življenja. Planinski izleti, tabori, planinske urice, razstave 

in tekmovanja so prave metode in priložnosti za oblikovanje mlade osebnosti. 

 

 

Izleti za vse generacije 

V PD organiziramo planinske izlete različnih težavnosti v vseh letnih časih. 

Vsak član ob vplačilu članarine prejme program aktivnosti PD za tekoče leto, z 

informacijami o zavarovanju, ugodnostih, naših planinskih postojankah in izletih 

skupin upokojencev, skupin v podjetjih in varovancev Društva Projekt Človek. 

Še več informacij je na spletni strani PD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varne poti in planinska oskrba 
Vestni markacisti v PD Škofja Loka skrbijo za 103 km markiranih poti. Po 

potrebi obnovijo markacije, smerne tablice in poškodovane dele poti. V zadnjem 

desetletju je bil žled največja ovira na naših planinskih poteh, a so ga uspešno 

obvladovali. Varne poti, ki vodijo do koč, so pomembne pri uspešnosti 

poslovanja, saj tja obiskovalci pogosteje zahajajo, tem bolj, če je tudi postrežba 

kakovostna, prijazna in v lepem planinskem okolju. Blegoš in Lubnik po moji 

oceni te lastnosti imata in jih bomo ohranjali tudi v bodoče.  

Člani PD Škofja Loka na Govci – Olševi (avgust 2016) 
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Izobraževanje in usposabljanje 

Pomemben poudarek dajemo izobraževanju in usposabljanju mentoric pri 

vodenju mladih planincev in planinskim vodnikom. Odgovorni so za 

načrtovanje in izvajanje planinskih aktivnosti, zato je treba slediti dobrim 

praksam in novostim. Večjo odgovornost se pripisuje tudi varuhom gorske 

narave, predvsem s preventivnim delovanjem v svojem okolju. Praksa zimskih 

in letnih izpopolnjevanj je že obrodila sadove in jo bomo ohranjali tudi v 

prihodnje. V PD Škofja Loka je 15 planinskih vodnikov, ki s pridobljenimi 

kategorijami vodenja v celoti obvladujejo zahtevnost opravljenih tur. Dva 

pripravnika sta v procesu usposabljanja za samostojno vodenje. Planinke in 

planince, ki imajo lastnosti dobrega komuniciranja in vodenja, bomo z 

vzpodbujanjem usmerjali v vodniške in mentorske vrste. 

 

Janez Pintar, 

predsednik PD Škofja Loka  

Planinskega izleta družin se vsako leto udeleži veliko otrok skupaj s starši. 
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ČASTNI ČLANI  PLANINSKEGA DRUŠTVA      
ŠKOFJA LOKA 

 
 

Leta 1962  ob 55. letnici PD Škofja Loka so bili za častne člane imenovani trije 

najbolj zaslužni in delovni člani vodstva PD: 
 
JOŽE ČADEŽ (1905−1994) 
Gospodar PD od leta 1949 do leta 1962, neumorni graditelj doma na Lubniku, 
vodnik na več kot 700 izletih v 31 letih z nad 20 000 udeleženci. Izredno 
priljubljen, družaben, učinkovit pri opravljanju nalog, ki si jih je PD zadalo. 
Planinska zveza Jugoslavije (PSJ) in PZS sta ga nagradili z zlatim častnim 
znakom in spominsko plaketo. 
 
TINE OMAN (1905−1982) 
Prvi predsednik PD po končani 2. svetovni vojni, od občnega zbora v letu 1946 
do leta 1962 (16 let). Pod njegovim vodstvom je bil načrtovan in zgrajen Dom 
na Lubniku, ki so ga gradili od leta 1949 do leta 1953;  ob dobrem gospodarjenju 
uspešno posluje. Je priljubljena točka planincev, posebno Lubnikarjev. PSJ in 
PZS sta ga nagradili z zlatim častnim znakom in spominsko plaketo. 
 
LOVRO PLANINA (1890−1973) 
Dežnikar iz Blaževe ulice, kjer je bilo desetletja vpisno mesto v PD. Zanesljiv 
sodelavec v PD, pri izgradnji Doma na Lubniku, markiranju in vzdrževanju 
planinskih poti na Škofjeloškem. 
PSJ ga je nagradila z zlatim častnim znakom. 
 
 

Leta 1987  ob 80. letnici PD Škofja Loka so bili za častne člani imenovani:  

 
MILOŠ MRAK (1925−1997) 
PD je vodil od leta 1962, po večji kadrovski pomladitvi vodstva PD, do leta 
1979. Dolgoletni član vodstva PD, zaslužen za načrtovanje in izgradnjo koče na 
Blegošu od leta 1975 do leta 1977. K sodelovanju in materialni podpori je znal 
pritegniti pomembne ljudi in firme iz našega okolja. PSJ in PZS sta ga nagradili z 
zlatim častnim znakom, prejel je tudi zlato Bloudkovo značko.  
 
JANKO OBLAK (1915−1993) 
Dolgoletni član upravnega odbora. PD je vodil od leta 1979 do leta 1981, ko so 
tekle priprave za povečanje koče na Blegošu. Pomembno je prispeval k 
povezovanju PD z gospodarskimi organizacijami loškega okolja. Od PZS je 
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prejel zlati častni znak, od Olimpijskega komiteja Slovenije pa srebrno 
Bloudkovo značko. 
 
SAVO ŠINK (1919−2005) 
Član PD z najdaljšo dobo v organih vodenja. V letu 1949 je prevzel posle 
blagajnika, večkrat je bil obenem tudi tajnik PD, marljiv in koristen delavec pri 
gradnji Doma na Lubniku, Koče na Blegošu in poslovanju PD. Pri delu je bil 
učinkovit, racionalen in nepopustljiv do sebe in do vseh, ki so bili dolžni opraviti 
določene naloge. Za svoje delo je prejel svečano listino PZS, zlati častni znak 
PSJ in zlato Bloudkovo značko.  
 
 

Leta 2015   

 
JOŽE STANONIK, rojen 1939 

 Ustanovil in vodil je planinsko sekcijo v Motorju, kasneje LTH Škofja Loka, 

od leta 1961 do leta 1970, planinsko sekcijo v Termu, TOZD proizvodnja 

od leta 1978 do leta 1997. 

 Organiziral je tečaj za planinske vodnike in bil prvi načelnik vodniškega 

odseka 2 leti, tudi sam je vodnik kategorij A, B in D. 

 Od leta 1989 do leta 1993 je bil podpredsednik PZS, več mandatov član 

glavnega odbora, upravnega odbora in gospodarske komisije PZS in 4 leta 

predsednik izvršnega odbora PZS. 

 Od leta 1999 do leta 2004 je predsedoval Meddruštvenemu odboru 

gorenjskih PD. 

 Je član odbora za organizacijo in izvedbo spominskega pohoda »Po poti 

Cankarjevega bataljona« s Pasje ravni v Dražgoše, sam se je udeležil 

tridesetih pohodov zaporedoma. 

 Več kot 10 let je aktivno sodeloval z rehabilitacijsko skupino Projekt Človek 

iz Sopotnice. 

 Predsednik PD Škofja Loka je bil 30 let (od leta 1981 do leta 1987 in od leta 

1991 do leta 2015). 

 

Kot predsednik PD je bil izredno vesten in skrben gospodar društvenega 

planinskega imetja. Z njegovim vodstvom je društvo pridobilo veliko 

prepotrebnih objektov in naprav. Veliko svojega časa je vložil v pridobivanje 

finančnih sredstev od donatorjev, občine, iz proračuna republike, ter dobrih 
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izvajalcev za omenjena dela, skrbel je za izboljšanje pogojev za delo društva, 

vzdrževanje planinskih postojank in boljše počutje planincev v gorah. Z 

naštetim ter drugimi deli, nalogami in programi, ki jih je opravljal kot član 

planinske organizacije in predsednik društva, je veliko prispeval k razvoju in 

napredku planinstva na Škofjeloškem in širše v Sloveniji, za kar je prejel 

številna priznanja: 

 

   1977  ……  srebrni znak PZS, 

   1982  ……  zlati znak PZS, 

   1989  ……  spominska plaketa PZS, 

   2001  ……  priznanje Državnega sveta RS najzaslužnejšim prostovoljcem, 

   2007  ……  svečana listina PZS, ki je najvišje priznanje PZS, 

   2014  ……  zlati grb občine Škofja Loka 

     in več priznanj PD Škofja Loka. 

 

Vir: Arhiv PD Škofja Loka 

 

  

Vsakoletnega spominskega pohoda na Blegoš v organizaciji PD Gorenja vas in PD 
Škofja Loka so se maja 2010 udeležili tudi župana sosednjih občin in funkcionarji 

Planinske zveze Slovenije ter države Slovenije. 
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Jože Stanonik: »Delaj to, kar znaš in za kar si sposoben.« 
 
Jože Stanonik je legenda loškega planinstva. S svojim dolgoletnim 

predsednikovanjem je vtisnil močan pečat Planinskemu društvu Škofja Loka. S 

svojo karizmo, empatijo in 

zavzetim delom je uresničeval 

skupne ideje članov planinskega 

društva. Ni bilo akcije, da ne bi bil 

prisoten tudi Jože. Ob njem lahko 

začutiš njegovo globoko 

spoštovanje do vsakega človeka in 

narave. Deloval je tudi zunaj 

občinskih meja in na državnem 

nivoju. Bil je izredno aktiven 

športnik, funkcionar, direktor, 

prostovoljec … Za svoje delo je 

prejel vrsto priznanj, med drugimi: 

srebrni in zlati častni znak PZS, 

zlati znak sindikata Slovenije, leta 

2001 priznanje državnega sveta RS 

najzaslužnejšim prostovoljcem, leta 

2002 državno odlikovanje častni 

znak svobode Republike Slovenije in 

med zadnjimi priznanji leta 2014 

zlati grb občine Škofja Loka1.  

 

Jože, 30 let si vodil PD Škofja Loka. Obe koči, na Blegošu in Lubniku, sta 

obnovljeni, tudi čistilni napravi imata. Kakšni so spomini na vsa ta leta, 

ko si bil predsednik PD? 

Ko se ozrem na teh trideset let, lahko rečem, da se je PD Škofja Loka v loškem 

prostoru uveljavilo kot dober gospodar z vsem planinskim imetjem in kot 

društvo, ki je znalo pridobivati člane zaradi programov, ki smo jih vsako leto 

ponudili. 

 

 

                                                
1 Prim. Sto let športa v Občini Škofja Loka, Škofja Loka: Športna zveza, 2006, 277–278. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Castni_znak_svobode_Republike_Slovenije
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Castni_znak_svobode_Republike_Slovenije
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Veliko truda si vložil v krepitev planinske zavesti in povečevanje članstva. 

Z ljudmi je bilo treba veliko sodelovati, da so se vključili v dejavnosti PD. 

Morali smo biti res prepričljivi, da so se včlanili v društvo in da smo skupaj 

uresničevali tisto, kar smo si zastavili. 

 

Novemu predsedniku Janezu Pintarju si na občnem zboru marca 2015 

predal društvo v odličnem stanju. Je bilo težko najti naslednika? 

Naslednika smo kar precej časa iskali, ker sta se dva poskusa in dva dogovora 

pred tem že izjalovila, oba iz objektivnih razlogov. Z Janezom Pintarjem smo se 

dogovorili, da mu bomo člani vodstva zagotovili vso podporo, tako pri 

organizacijskih zadevah kot na področju upravljanja z imetjem društva. Pod 

takimi pogoji je funkcijo predsednika tudi sprejel.  Bil  pa je že tudi prej štiri leta 

član upravnega odbora  in si v tem času pridobil dragocene izkušnje o delovanju 

društva in medsebojnem sodelovanju. Zato mislim, da je vedel,  v kaj se podaja.  

Zdaj je že dve leti uspešnega sodelovanja za nami in menim, da smo dobro 

izbrali. 

 

Katere naloge pa še čakajo novega predsednika?  

V zadnjem desetletju smo Dom na  Lubniku lepo uredili, zdaj pa je na vrsti 

Koča na Blegošu, ki jo je tudi treba nujno posodobiti. Neprestano večanje 

števila obiskovalcev zahteva povečanje kuhinjskih prostorov, strežnega pulta in 

spalnih kapacitet ter dograditev sanitarij v spalni etaži. Tako bi bili zagotovljeni 

pogoji za penzionsko bivanje in izvedbo naravoslovnih taborov.  

 

Dolga doba predsedovanja je za tabo. Katere dejavnosti bi ti še posebej 

poudaril? 

Glede na upadanje števila članov (od 1600 na 800) smo veliko energije vložili v 

pridobivanje novih članov  in predstavitev številnih dejavnosti društva. Kar 9 jih 

imamo v okviru PD in še dodajamo nove. Tako smo lansko leto ustanovili nov  

turnokolesarski odsek. Naš cilj pa je tudi pridobivanje novih članov med 

mladimi.  V ta namen tesno sodelujemo s šolami. V teh 30-letih smo dobro 

gospodarili z imetjem in pridobili svoje društvene prostore za planinsko 

knjižnico, arhiv in sestajanje. 
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Biti predsednik PD je častna funkcija. Ti si vsak dan prihajal na sedež 

društva in opravljal naloge od 9. do 12. ure, brez kakršnega koli plačila. 

Takih ljudi je vedno manj. Se strinjaš? 

Ko sem se upokojil, sem se odrekel vsem drugim aktivnostim, predvsem 

političnim, da sem se lahko posvetil planincem in planinskemu društvu. Sem 

človek, ki želi imeti postorjeno ob pravem času, da se stvari ne kopičijo in ni 

zaostankov. To so znali ceniti tudi v meddruštvenem odboru gorenjskih 

planincev in v Planinski zvezi Slovenije.  

 

Ko sem bila na planinskem izobraževanju, je predavatelj med drugim 

povedal, da si ti planinskemu izobraževalnemu centru v Bavšici podaril 

vso računalniško opremo. Začutila sem ponos, da sem članica 

planinskega društva, katerega predsednik si bil ti. 

To je bilo tako. Osem mesecev sva s kolegom nadomeščala generalnega 

sekretarja PZS. Skoraj vsak dan sem se zato moral odpeljati v Ljubljano. Plačilu 

sem se odrekel z utemeljitvijo, da sem se to delo namenil opravljati brezplačno. 

Zaslužek naj se nameni učnemu centru Bavšica za nakup avdiovizualnih 

sredstev, s pomočjo katerih bodo lahko uresničevali kvalitetne programe. Okrog 

800 000 tolarjev je bilo to takrat. 

 

Poznam te kot izredno komunikativnega človeka, ki zna umirjati strasti 

in prave besede izreči v pravem trenutku. Kako ti je uspelo ohranjati 

pozitivno vzdušje in usklajevati različna mnenja? 

Včasih težko. Vedno sem se poskušal postaviti v obe vlogi, v vlogo predlagatelja 

in onega, ki mu je predlog namenjen. Stvari nisem zaostroval, ker menim, da 

vsak, ki misli s svojo glavo, te svoje misli tudi rad izrazi. Tako se izkristalizirajo 

mnenja. Mislim,  da je dialog pravi način in zato smo se v upravnem, izvršnem 

odboru, komisijah in  na odsekih zmeraj dobro razumeli. 

 

Si vodnik A, B in D kategorije. Vodil si nešteto pohodov. Kateri so ti 

ostali najbolj v spominu? 

Nepozabni so pohodi, ki smo jih organizirali s Stanetom Pintarjem in so trajali 

od sedem do deset dni. Prehodili smo vse višje vrhove nekdanjih jugoslovanskih 

republik. Ko pa je bila v Jugoslaviji vojna, smo šli na Olimp v Grčiji in na 

Musolo v Bolgariji. Pot nas je iz Slovenije vodila skozi Hrvaško na Madžarsko, v 

Romunijo, Bolgarijo in Grčijo, nato čez Jadran v Italijo, San Marino ter nazaj v 
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Slovenijo. To je bil izjemno lep izlet, ki se ga vsi radi spominjajo in sprašujejo, 

kdaj bomo spet kaj takega ponovili. Za naslednje leto načrtujemo petdnevni izlet 

na Velebit v okolje Paklenice. 

 

Kaj pa spominski pohodi, kot npr. Po poti Cankarjevega bataljona? 

Ta spominski pohod, ki ima eno najdaljših tradicij v Sloveniji, je izreden. Lahko 

rečem da je to vseslovenska planinska prireditev, ki se odvija v januarju s Pasje 

ravni do Dražgoš. Sam sem se udeležil 30 pohodov, brez prekinitve. Lahko 

rečem, da smo vse mogoče razmere na tem pohodu že doživeli. Od lepega 

vremena, ledu, dežja, snega, nizkih temperatur, vetrov. Če so bile razmere res 

težke, smo opozarjali na to in priporočali, naj se raje ne udeležijo pohoda tisti, ki 

nanj niso dobro pripravljeni. Pa se je zgodilo, da je bilo pohodnikov še vedno  

200 ali več. Rekordna udeležba je bila  614 pohodnikov v letu 2014. 

 

Kdo te je navdušil za planinstvo? Kateri hrib je bil prvi, ki si ga osvojil? 

Smeh. Krancelj in Kamnitnik. Z veseljem sem se podajal na Lubnik, kamor so 

nas vodili tudi na številne športne dneve, ko se je v letih 1951–1954 gradila koča 

na Lubniku. Nosili smo opeko, deske in pesek iznad vasi Breznica do koče. 

Razveselili smo se malice, ki smo jo dobili za plačilo. Kasneje so prišli na vrsto 

še drugi hribi. V letih 1983 in 1984 sem bil v razponu osmih dni trikrat na 

Triglavu. Opravljene imam tri slovenske transverzale z žigi. Na teh poteh sem 

bil vodnik še tolikokrat, da bi tem trem lahko dodal še tri. Ko sem se zaposlil v 

Termu, sem takoj organiziral planinsko skupino in prvi izlet z njo je bil na 

Mangart. Bil sem tudi pobudnik organizacije vodniškega tečaja, ki se ga je 

udeležilo 20 članov. Od takrat dalje obstaja vodniški odsek v okviru PD Škofja 

Loka. Sam sem ga vodil dve leti, zdaj pa imamo že kar 15 dobro usposobljenih 

vodnikov. To pomeni, da lahko vodimo v  letnih in zimskih razmerah v gorah 

doma in v tujini. 

 

Večkrat si se udeležil tudi mladinskih taborov v gorah. 

To je bilo nekaj izredno prijetnega. Tabori, ki so v škofjeloškem planinskem 

društvu stalnica, se organizirajo takoj po končanem pouku za učence višjih 

razredov osnovnih šol v Škofji Loki.  Programi teh taborov so zelo kakovostni, 

mladi udeleženci navdušeni nad lepotami narave, druženjem … Mnogi od njih 

so danes zavzeti planinci, aktivni tako v društvu kot tudi zunaj njega. Seveda pa 
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brez osnovnošolskih mentorjev  vsega tega ne bi dosegli. Treba pa je poudariti 

tudi razumevajoč odnos vodstev šol do tovrstne planinske dejavnosti. 

 

Katere dodane vrednosti pa razvija planinstvo? Zakaj hoditi v hribe? 

Vsak se mora pri sebi odločiti, zakaj se bo podajal v hribe. Vzgibi so različni. 

Lahko gre za  ljubezen do narave, lahko je to skrb za zdravje, boj proti stresu ali 

pa še kaj drugega, zaradi česar imamo kar 25 tisoč Lubnikarjev in več kot 12 

tisoč Blegoških korenin. Še Neža Maurer je v svojem prispevku ob naši 

stoletnici v pesmi napisala, da ji je Blegoš vrnil zdravje. Takih ugotovitev smo 

bili deležni že ničkolikokrat in verjamem, da držijo. Zato je vredno in lepo biti 

planinec. 

 

Zaupaj nam, kaj je  tvoje vodilo v življenju? 

Delaj to, kar znaš in za kar si sposoben. 

 

 

Jože Stanonik bo letos dopolnil 78 let in še vedno je kot podpredsednik 

PD Škofja Loka v oporo in pomoč predsedniku Janezu Pintarju. 

 

Lepo je poznati takega človeka,  kot je Jože Stanonik. 

 

 

Intervju z Jožetom Stanonikom, dne 12. oktober 2016 

Dana Mohar 
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PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA 
 

Organizacijska shema 
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Upravni odbor PD Škofja Loka 

 
 

Priznanja članom PD Škofja Loka v letih od 2007 do vključno 2016, 
ki jih podeljujeta PD Škofja Loka in PZS. 
 
V zadnjih desetih letih so člani PD Škofja Loka za delo v društvu prejeli vrsto 
priznanj, ki so našteta v nadaljevanju: 
 
PRIZNANJE PD     43  članic in članov 
LISTINA ZVESTOBE     4  članice 
ČASTNI ČLAN PD      1  član 
BRONASTI ČASTNI ZNAK PZS   12  članic in članov 
SREBRNI ČASTNI ZNAK PZS   7  članic in članov 
ZLATI ČASTNI ZNAK PZS    5  članic in članov 

(Ivanka Dolenc, Zofija Kafol, Dane Kokalj, Milka Kolman in Stane Pintar) 
SVEČANA LISTINA PZS     1  član    (Jože Stanonik) 
PLAKETA POHODA PASJA RAVAN-DRAŽGOŠE 1  član    (Jože Stanonik) 
DIPLOMA DR. ANGELE PISKERNIK  1  članica (Ivanka Dolenc)    

Z leve proti desni sedijo: Marta Bašelj, Ivanka Dolenc, Matjaž Čepin, Mateja Štojs 
Dolenec, Janez Pintar, Dana Mohar, Alenka Žagar, Lidija Luževič. Stojijo od leve proti 
desni: Iris Todorovič, Brane Matthias, Franci Tavčar, Rudi Zadnik, Slavko Bašelj, Dane 

Kokalj, Stane Pintar, Iztok Kužel, Matej Hartman in Jože Stanonik. 
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VODNIŠKI ODSEK 
 

Vodniški odsek (VO) PD Škofja Loka beleži v letu 2017 že 
28. obletnico delovanja. V zadnjih desetih letih se je 
številčno povečal za dva vodnika, trenutno je aktivnih 15 
vodnikov in en pripravnik. 
 
Vodniki pri PD Škofja Loka so: Slavko Bašelj, Ivanka 
Dolenc, Lojze Homan, Roman Jelenc, Franjo Koprek, Neja 
Kržišnik, Iztok Kužel, Slavica Laznik, Matjaž Peternelj, 
Nataša Simjanov, Jože Stanonik, Franci Tavčar, Iris 
Todorovič, Nežka Trampuš, Janez Zidar in najmlajši po 

stažu Rok Košir, ki pa je še pripravnik. 
 
VO poleg razpisanih izletov sodeluje tudi pri drugih planinskih skupinah PD 
Škofja Loka: skupini DRUŠTVA UPOKOJENCEV, sekciji LTH CASTINGS, 
skupini DRUŠTVA PROJEKT ČLOVEK, skupini KNAUF INSULATION.  
VO prav tako sodeluje pri skupnih akcijah ali jih sam pripravi, kot so prikazi 
varne hoje, spominski pohodi, tradicionalni pohodi, čistilne akcije ... 
 
VO je v zadnjih desetih letih svojega delovanja opravljal naslednje naloge in 
zadolžitve: 
Vodniki PD Škofja Loka smo izpeljali 201 planinski izlet, teh izletov se je 
skupno udeležilo 4197 udeležencev. Največje število zabeleženih udeležencev na 
naših izletih je bilo v letu 2008 kar 683, največ izpeljanih izletov, 30, pa v letu 
2015. Pri letnem načrtovanju planinskih izletov smo prisluhnili predlogom naših 
udeležencev in jih smiselno uvrstili v letni program aktivnosti. Vodniki bomo 
tudi v bodoče radi prisluhnili predlogom udeležencev in tako pripravili zanimive 
programe v naslednjih letih.  
Ob 20. obletnici VO so najbolj zaslužni vodniki za vestno in dolgoletno 
prostovoljno delo prejeli priznanja, ob tej priložnosti smo za prvopristopnike 
organizirali pohod na Triglav. 
V letu 2008 smo prvič poizkusili organizirati izlet za turne kolesarje. Sama ideja 
je bila dobra, a dozorela je nekaj let kasneje z ustanovitvijo turnokolesarskega 
odseka. Za udeležence naših izletov smo organizirali večdnevne planinske izlete 
v tujino: Grčijo, Bolgarijo, Francijo, Španijo, Italijo in v vse republike nekdanje 
Jugoslavije.  
V letu 2010 smo v sodelovanju z GRS Škofja Loka prvič organizirali izlet za 
družine. Izlet je naletel na dober odziv, tako da ga odtlej letno uvrščamo v naš 
program, zanj je iz leta v leto več zanimanja, deležen je tudi veliko pohval. 

Franci Tavčar 



   110 let Planinskega društva Škofja Loka  | 31 

Za osnovnošolske skupine smo večkrat organizirali in izvedli prikaz varne hoje v 
zimskih in v kopnih razmerah. Pri izvedbi so nam pomagali škofjeloški in 
gorenjevaški jamarji ter Društvo GRS (DGRS) Škofja Loka. Za dobro 
sodelovanje se jim še posebej zahvaljujemo. Prepričan sem, da smo z znanjem, 
ki ga imamo vodniki, jamarji in člani DGRS, osnovnošolcem pripravili zanimiv 
program in jih tudi s tem vzpodbudili, da se bodo kasneje radi pridružili našim 
planinskim izletom. 
Leta 2012 smo vodniki s svojo stojnico in pri družabnih igrah sodelovali na 
planinskem dnevu na Blegošu, ki ga je organiziralo PD Škofja Loka. 
V teh letih smo vodniki z udeleženci na naših planinskih izletih doživeli veliko 
lepih in nepozabnih trenutkov. Uspešno izveden izlet nam vodnikom pomeni 
veliko zadovoljstvo, glede na odzive udeležencev sem prepričan, da so tudi 
udeleženci podobnega mnenja. Vodniki si bomo še naprej prizadevali za 
zanimive programe, za izvedbo čim več planinskih izletov in za prijetno vzdušje, 
saj je v hribih res lepo. 
Hvala vsem omenjenim za skupno sodelovanje.  

 
Franci Tavčar,  
načelnik vodniškega odseka    

Bavški Grintavec (avgust 2014) 
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MLADI PLANINCI V OSNOVNIH ŠOLAH IN 
AKTIVNOSTI V PLANINSKIH KROŽKIH 

od šolskega leta 2006/07 do 2015/16 
 
 
V desetletnem obdobju od šolskega leta 2006/07 do 2015/16 sta v Osnovni šoli 
Škofja Loka – Mesto in Osnovni šoli Ivana Groharja delovali po 2 skupini 
mladih planincev, v Osnovni šoli Cvetka Golarja pa 5 let 3 skupine, 1 leto 2 
skupini in 4 leta ena skupina. Število planincev (članov PD) v teh skupinah se je 
gibalo od 151 v šolskem letu 2012/13 do 247 v šolskem letu 2007/08, povprečje 
je bilo 200 planincev. V OŠ Ivana  Groharja je bilo število od 44 do 73, v OŠ 
Škofja Loka – Mesto od 74 do 114 in v OŠ Cvetka Golarja od 22 do 75 članov. 
 
Mentorice in mentor planinskih krožkov v OŠ Ivana Groharja v 
desetletnem obdobju so bili za mlajšo skupino Kozlički Ivanka Dolenc, 
Jerneja Tolar, Zofka Kafol in Franjo Koprek, za starejšo skupino Gamsi pa 
Ivanka Dolenc, Franjo Koprek in Zofka Kafol. Organizirali in vodili so 130 
izletov, kar je 13 vsako leto, s 3059 udeleženci ali povprečno 23,5 na izlet. 
Organizirali so 84 planinskih uric z 2141 udeleženci.  
Posebni dosežki v š. l. 2012/13 so: Anže Klobučar je dobil priznanje za 9-
letno obiskovanje planinskega krožka brez ene odsotnosti in za udeležbo na 
vseh dejavnostih krožka. Eva Tušek je pridobila naziv planinski voditelj. 
 
Mentorice planinskih krožkov v OŠ Škofja Loka – Mesto v desetletnem 
obdobju so bile za mlajšo skupino Veseli planinci Tadeja Jelovčan, Simona 
Kovačič, Andreja Juraga, Nina Oman, Irena Eniko, Tadeja Jesenko in Andreja 
Benedik, za starejšo skupino Loški škrati pa Barbara Šolar Jerič, Doris Kužel, 
Nina Oman, Katarina Marin Hribar, Tina Porenta in Ana Bergant. Organizirale 
in vodile so 147 izletov, 15 vsako leto, s 4406 udeleženci, povprečno 29 na izlet. 
Organizirale so 24 planinskih uric s 570 udeleženci. 
 
Mentorice planinskih krožkov v OŠ Cvetka Golarja in nekaj let tudi 
podružnične šole Reteče so bile: Dana Mohar (planinski krožek je aktivno 
vodila 23 let), Jerneja Bonča, Nataša Vene, Bora Zupan, Damjana Kotnik, Zlata 
Razpet, Slavica Laznik, Kristina Šter, Irena Čerin, Ana Hafner, Petra Brišar 
Kalan in Mateja Mohorič. Organizirale so skupno 83 izletov ali 8,3 vsako leto s  
1755 udeleženci, 21 povprečno na izlet. Organizirale so 53 planinskih uric s 724 
udeleženci. 
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Preglednica aktivnih mladih planincev v osnovnih šolah v številkah: 
 

OSNOVNA 
ŠOLA 

Šolsko 
leto 

Število 
skupin 

Število 
članov 

Izleti/ 
število      

udeležencev 

Plan. urice/                
   število    

udeležencev 

OŠ IVANA 
GROHARJA 

2006/07 2 65 19 400 10 255 

Mentorji: za mlajše: Ivanka Dolenc, Jerneja Tolar, Zofka Kafol 
za starejše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, Zofka Kafol 

OŠ ŠKOFJA 
LOKA – MESTO 

2006/07 2 102 15 660 3 72 

Mentorji: Tadeja Jelovčan, Simona Kovačič (mlajša skupina Veseli planinci), Barbara Šolar Jerič, 
Doris Kužel (starejša skupina Loški škrati) 

OŠ CVETKA 
GOLARJA, 

PODRUŽNIČNA 
ŠOLA RETEČE 

2006/07 3 56 17 255 10 110 

Mentorji: Dana Mohar, Jerneja Bonča; Nataša Vene, Bora Zupan 

Skupaj  leto 2006/07 7 223 51 1315 23 437 

OŠ IVANA 
GROHARJA 

2007/08 2 58 12 271 10 229 

Mentorji: za mlajše: Ivanka Dolenc, Jerneja Tolar, Zofka Kafol, Franjo Koprek 
za starejše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, Zofka Kafol 

OŠ ŠKOFJA 
LOKA – MESTO 

2007/08 2 114 14 520   

Mentorji: Andreja Juraga, Tadeja Jelovčan (ml. sk.), Barbara Šolar Jerič, Doris Kužel (st. sk.) 

OŠ CVETKA 
GOLARJA, 
PŠ RETEČE 

2007/08 3 75 11 225 11 154 

Mentorji: Damjana Kotnik, Zlata Razpet, Jerneja Bonča, Dana Mohar, Nataša Vene, Bora 
Zupan 

Skupaj leto 2007/08 7 247 37 1016 21 383 

OŠ IVANA 
GROHARJA 

2008/09 2 62 12 376 11 278 

Mentorji: za mlajše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, Jerneja Tolar, Zofka Kafol 
za starejše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, Zofka Kafol 

OŠ ŠKOFJA 
LOKA – MESTO 

2008/09 2 102 14 462 3 67 

Mentorji: Andreja Juraga, Tadeja Jelovčan (ml. sk.), Barbara Šolar Jerič, Doris Kužel (st. sk.) 

OŠ CVETKA 
GOLARJA, 
PŠ RETEČE 

2008/09 3 63 13 321 10 120 

Mentorji: Jerneja Bonča, Dana Mohar, Nataša Vene, Bora Zupan 

Skupaj  leto 2008/09 7 227 39 1159 24 465 
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OŠ IVANA 
GROHARJA 

2009/10 2 51 13 325 4 102 

Mentorji: za mlajše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, Jerneja Tolar, Zofka Kafol 
za starejše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, Zofka Kafol 

OŠ ŠKOFJA 
LOKA – MESTO 

2009/10 2 105 15 418 3 75 

Mentorji: Andreja Juraga, Tadeja Jelovčan (ml. sk.), Nina Oman, Doris Kužel (st. sk.) 

OŠ CVETKA 
GOLARJA, 
PŠ RETEČE 

2009/10 3 64 13 298 5 70 

Mentorji: Dana Mohar, Jerneja Bonča, Damjana Kotnik, Zlata Razpet, Slavica Laznik 

Skupaj leto 2009/10 7 220 41 1041 12 247 

OŠ IVANA 
GROHARJA 

2010/11 2 50 12 303 15 413 

Mentorji: za mlajše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, Jerneja Tolar, Zofka Kafol 
za starejše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, Zofka Kafol 

OŠ ŠKOFJA 
LOKA – MESTO 

2010/11 2 105 15 418 3 84 

Mentorji: Nina Oman, Andreja Juraga (ml. sk.), Barbara Šolar Jerič, Doris Kužel (st. sk.) 

OŠ CVETKA 
GOLARJA 

2010/11 2 32 7 182 4 60 

Mentorji: Damjana Kotnik, Zlata Razpet, Dana Mohar 

Skupaj leto 2010/11 6 187 34 903 22 557 

OŠ IVANA 
GROHARJA 

2011/12 2 57 15 404 6 172 

Mentorji: za mlajše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, Jerneja Tolar, Zofka Kafol 
za starejše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, Zofka Kafol 

OŠ ŠKOFJA 
LOKA – MESTO 

2011/12 2 92 15 423 3 55 

Mentorji: Nina Oman, Irena Eniko (ml. sk.), Barbara Šolar Jerič, Katarina Marin Hribar, 
Doris Kužel (st. sk.) 

OŠ CVETKA 
GOLARJA, 
PŠ RETEČE 

2011/12 3 60 3 120 3 60 

Mentorji: Dana Mohar, Zlata Razpet, Damjana Kotnik, Kristina Šter, Ana Hafner 

Skupaj leto 2011/12 7 209 33 947 12 287 

OŠ IVANA 
GROHARJA 

2012/13 2 44 14 329 9 178 

Mentorji: za mlajše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, Jerneja Tolar, Zofka Kafol, 
za starejše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek 

OŠ ŠKOFJA 
LOKA – MESTO 

2012/13 2 74 14 373 2 58 

Mentorji: Nina Oman, Tadeja Jesenko (ml. sk.), Tina Porenta, Doris Kužel (st. sk.) 
 



   110 let Planinskega društva Škofja Loka  | 35 

OŠ CVETKA 
GOLARJA 

2012/13 1 33 4 52 4 60 

Mentorji: Zlata Razpet, Kristina Šter, Dana Mohar, Ana Hafner 

Skupaj leto 2012/13 5 151 32 754 15 296 

OŠ IVANA 
GROHARJA 

2013/14 2 58 11 271 6 146 

Mentorji: za mlajše, za starejše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek 

OŠ ŠKOFJA 
LOKA – MESTO 

2013/14 2 79 14 289 3 48 

Mentorji: Nina Oman, Tadeja Jesenko (ml. sk.), Barbara Šolar Jerič, Doris Kužel (st. sk.) 

OŠ CVETKA 
GOLARJA 

2013/14 1 28 6 165 2 42 

Mentorica: Kristina Šter 

Skupaj leto 2013/14 5 165 31 725 11 236 

OŠ IVANA 
GROHARJA 

2014/15 2 72 11 303 9 252 

Mentorja: za mlajši in starejše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, 

OŠ ŠKOFJA 
LOKA – MESTO 

2014/15 2 88 15 377 2 43 

Mentorji: Nina Oman, Tadeja Jesenko (ml. sk.), Barbara Šolar Jerič, Doris Kužel (st.  sk.) 

OŠ CVETKA 
GOLARJA 

2014/15 1 27 5 63 2 18 

Mentorica: Kristina Šter 

Skupaj leto 2014/15 5 187 31 743 13 313 

OŠ IVANA 
GROHARJA 

2015/16 2 73 11 377 4 116 

Mentorja: za mlajše in starejše: Ivanka Dolenc, Franjo Koprek, 

OŠ ŠKOFJA 
LOKA – MESTO 

2015/16 2 85 16 466 2 68 

Mentorji: Nina Oman, Andreja Benedik (ml. sk.), Ana Bergant, Doris Kužel (st. sk) 

OŠ CVETKA 
GOLARJA 

2015/16 1 22 4 74 2 30 

Mentorji: Irena Čerin, Petra Brišar Kalan, Mateja Mohorič 

Skupaj leto 2015/16 5 180 31 917 8 214 

Skupaj od 2007 
do 2016 

10 LET  1996 360 9520 161 3435 

 
 
Zbrale in uredile mentorice osnovnošolskih planinskih skupin v zadnjih desetih 
letih. 
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Planinski krožki v OŠ Ivana Groharja 
 
Začetek delovanja planinskega krožka sega v šolsko leto 1990/91. Delo 
planinskega krožka še danes poteka v dveh skupinah. V mlajšo skupino Kozlički 
so vključeni planinci od 1. do 4. razreda, v starejši skupini z imenom Gamsi pa 
so učenci od 5. do 9. razreda ter celo nekaj srednješolcev. Vsa leta je bilo število 
vpisanih enako, zadnji dve leti se število aktivnih članov povečuje.  
 
V mlajši skupini Kozlički šolsko leto začnemo s planinsko urico, kjer se skozi 
igro najprej spoznamo. Mlade seznanim, kako naj bodo opremljeni in kaj naj 
imajo v nahrbtniku. Pridobljeno znanje preizkusijo na planinskih izletih, kjer se 
nam pogosto pridružijo tudi starši. Večkrat se za prvi izlet v šolskem letu 
povzpnemo na Slemenovo špico, kjer najmlajši uživajo v prečudoviti gorski 
naravi in v poslušanju pravljice o Ajdovski deklici, ki s pobočja Prisanka nemo 
strmi v dolino in vzbuja našo domišljijo. Pozimi se skoraj vsako leto povzpnemo 
na Veliko planino in izlet popestrimo z igrami na snegu. V zimskih razmerah 
smo obiskali tudi Blejsko kočo. Svoj čar ima tudi pomlad. Neizmerno smo 
uživali med narcisami na Španovem vrhu, občudovali planinsko cvetje na 
Vremščici, Slivnici in Ratitovcu. Obiskali smo Marijino brezno in jamo Vilenica. 
Z biologom Dušanom Klenovškom smo raziskovali rastline in živali na pobočju 
Lubnika. Ko smo se konec maja 2016 vzpenjali na Češko kočo, so se mladi 
spoprijeli z jeklenicami in klini, pri prečenju snežišča pa so si pomagali z vrvno 
ograjo. Vsak planinski izlet popestrim s pravljico, skozi katero posredujem 
planinska pravila ali zanimivosti območja, ki ga obiščemo.  
 
S starejšo skupino Gamsi smo zadnjih 10 let prečesali celotno Slovenijo in šli 
tudi čez mejo. Z Vranskega smo se povzpeli na Čreto, spoznali smo goro Peco, 
raziskovali območje Kočevja, kjer smo našli sledi medvedov. Prehodili smo velik 
del Kočevske planinske poti, obiskali Kuželjsko steno, Cerk, Krokar in 
Goteniški Snežnik. V zimskih razmerah smo se povzpeli na Veliki Javornik, 
Blejsko kočo in Roblekov dom. Spomladi smo občudovali rastišče velikonočnic 
v Ponikvi ter se po severni strani povzpeli na Boč. V mesecu maju smo osvojili 
Golico ter uživali med preprogami narcis. Spoznali smo bogato planinsko cvetje 
Nanosa, Slavnika in se spustili v temačni svet jame Dimnice. Obiskali smo tudi 
Avstrijo in se s sedla Šajda povzpeli na 2139 m visok Obir. V avgustu 2013 smo 
se povzpeli na Triglav. 1. 8. 2013 smo bili v 110. letni zgodovini PD Škofja 
Loka tretja osnovnošolska skupina, ki je stala na vrhu Triglava. Tudi prvi 
in drugi vzpon pripadata planinskima skupinama OŠ Ivana Groharja.  
 
30. obletnico šole in 25 let delovanja planinskega krožka smo obeležili z nočnim 
pohodom s Prtovča v Sorico. Na tem izletu so bili mladi planinci, njihovi starši 
in delavci OŠ Ivana Groharja.  
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Vsa leta se množično udeležujemo planinskih taborov za osnovnošolsko 
mladino, ob zaključku pa izdamo bilten.  
 
V šolskih letih 2006/07 in 2007/08 smo sodelovali v mednarodnem projektu 
Comenius. Aktivno smo se vključili v postavitev Loške učne poti, ki je nastala v 
okviru tega projekta. Svoj del sem kot mentorica predstavila v Angliji, kjer smo 
bili na mednarodni izmenjavi.  
 
V tem času smo se trikrat udeležili regijskega in državnega tekmovanja Mladina 
in gore. Januarja 2007 smo z ekipo Osmice postali državni prvaki v znanju 
iz planinstva. Za nagrado sem se s štiričlansko ekipo udeležila 
mednarodnega trekinga Sentiero Roma, ki je potekal v Centralnih Alpah na 
severozahodu Italije od 22. do 29. 7. 2007. Organizacija naslednjega državnega 
tekmovanja pa je bila naša druga nagrada.  
 
Od septembra 2007 do januarja 2008 smo v sodelovanju z delavci OŠ Ivana 
Groharja, s PD Škofja Loka in MK pri PZS pripravljali 19. državno tekmovanje 
Mladina in gore, ki je 12. 1. 2008 potekalo v naši šoli.  
Izdali smo tri biltene Zemlja domača ni prazna beseda, Cilj je pot in bilten 
ob državnem tekmovanju, postavili smo razstave in oblikovali kulturni 
program. Tekmovanje je bilo dobro organizirano in uspešno izvedeno.  
 
Biltene, ki so nastali ob tekmovanju MIG, smo poslali na razpis za najboljše 
šolsko glasilo s športno tematiko. Junija 2008 je OŠ Ivana Groharja prejela prvo 
nagrado na tem natečaju.  
 
V šolskem letu 2010/11 smo izvedli planinsko šolo, ki jo je uspešno zaključilo 
27 mladih planincev od 3. do 9. razreda, 17 planincev pa je prejelo zlati planinski 
znak. 
Pripravili smo številne razstave, s katerimi smo obeležili jubileje šole in društva. 
Skozi besedo in sliko smo predstavili pestre dejavnosti planinskega krožka in 
zbudili zanimanje zanj ter pridobili še kakšnega novega člana.  
 
Sodelujemo s PD Škofja Loka. Z obema skupinama se udeležujemo prikaza 
varne hoje v zimskih ali letnih razmerah, ki ga organizira PD Škofja Loka. S 
Kozlički in Gamsi se vsako leto preizkusimo v plezanju v Plezalnem centru 
BRICALP. 
 
Naše planinske aktivnosti so bile pogosto predstavljene v različnih medijih. Več 
o nas ste zvedeli na Radiu Sora, v Sobotni raglji na Radiu Slovenija, na Radiu 
Ognjišče, v Delu, Nedelu, Gorenjskem glasu, Planinskem vestniku, Planinskih 
obvestilih, Športu mladih, v Loškem utripu ... 
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S planinskim taborom Komna 2016 smo zaključili zelo pestro, ustvarjalno in 
bogato 10-letno obdobje.  
Kako nam to uspeva? Najpomembneje je, da imaš dobre sodelavce: mentorico 
Zofko Kafol ( sodelovali sva več kot dve desetletji), mentorico Jernejo Tolar (8 
let sodelovanja) in izkušenega vodnika Franja Kopreka (22 let sodelovanja). Od 
šolskega leta 2013/14 pa s Franjem Koprekom sama vodiva obe skupini.  
Prepričana sem, da s 26-letno zgodovino planinskega krožka bogatimo delo OŠ 
Ivana Groharja in s svojimi aktivnostmi širimo prepoznavnost OŠ Ivana 
Groharja in PD Škofja Loka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivanka Dolenc, 
mentorica planinskega krožka v OŠ Ivana Groharja 
 
 
 
 

Triglav, avgust 2013 
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Planinski krožki v Osnovni šoli Škofja Loka - Mesto  
 
Tradicija planinskega krožka v OŠ Škofja Loka - Mesto je že zelo dolga. V 
šolskem letu 2012/2013 smo praznovali 40 let delovanja, kar je za nas zelo 
pomemben jubilej. V vseh teh letih je krožek deloval praktično neprekinjeno in 
vanj so vključeni učenci in učenke od 1. (6 let) do sedaj 9. razreda (14/15 let). 
Obletnico smo obeležili s posebnim, jubilejnim izletom, na katerega smo 
povabili vse planince in planinke iz OŠ Ivana Groharja, OŠ Jela Janežiča in OŠ 
Cvetka Golarja, nekdanje mentorice krožka na naši šoli, člane Planinskega 
društva Škofja Loka in člane planinske skupine Društva upokojencev. Pisana 
druščina osemindevetdesetih otrok, njihovih staršev, starih staršev, mentoric in 
mentorja je šla po poteh prvega zabeleženega izleta v OŠ Škofja Loka - Mesto, 
tedaj OŠ Petra Kavčiča, preko Pevna in Planice na Križno goro. Na cilju smo 
člani planinskega krožka OŠ Škofja Loka - Mesto pripravili in izvedli krajši 
kulturni program. Že pred tem izletom smo jubilej omenili in se kot krožek 
predstavili na osrednji prireditvi ob 80-letnici šole. 
 
Od leta 2004/05 na šoli delujeta dve skupini učencev: mlajša skupina, ki si je 
nadela ime Veseli planinci, in starejša skupina z imenom Loški škrati. 
 
V mlajšo skupino so vključeni učenci od 1. do 3. razreda v starosti od 6 do 8/9 
let. Zelo pridno hodimo v hribe, na lahke, označene poti, primerne za vsakogar. 
Na vsak izlet se prijavi veliko število planincev; kadar povabimo tudi starše, 
število pogosto preseže 60 planincev. Zaradi tega so mlajši planinci v letošnjem 
letu 2016/17 k sodelovanju povabili tudi vodnico Nejo Kržišnik. Poleg rednih 
izletov in dvodnevnih taborov se z veseljem odzovemo tudi povabilu vodnikov, 
ki izvedejo prikaz varne hoje v kopnih in zimskih razmerah. Pred leti smo se 
redno udeleževali Pokljuškega maratona, pohoda do Uskovnice, in zaradi 
največjega števila udeležencev redno dosegali 1. mesto med šolami. 
 
V starejšo skupino so vključeni učenci od 4. do 9. razreda. Najbolj navdušeni 
so planinci in planinke od 4. do 7. razreda; redno hodijo na izlete, ki jih izvajamo 
enkrat mesečno. Na izletih nas vedno spremljajo tudi starši, kar se nam zdi še 
posebej pomembno in smo tega veseli. 
 
V zadnjih desetih letih smo izvedli 70 izletov, na katerih smo spoznali tako 
vrhove v predalpskem svetu kot v Julijcih, Karavankah in Kamniško-Savinjskih 
Alpah. Občasno se udeležimo tradicionalnih pohodov in izletov, seznanili smo 
se tudi že s hojo s krpljami, izvedli izobraževalno-sproščujoč izlet na Lubnik z 
Odsekom za varstvo gorske narave pri PD Škofja Loka in gospodom Dušanom 
Klenovškom, prof. biologije in kemije. Eden razburljivejših pohodov pa je nočni 
pohod ob polni luni. Planinci in planinke se najbolj veselijo dvodnevnega izleta, 
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ko prespimo v eni od gorskih koč. Leta 2006/07 smo prvič odšli na dvodnevni 
izlet. Takrat smo se v petek popoldne odpeljali do Naravskih Ledin nad 
Ravnami na Koroškem, kjer smo prespali v planinski koči in se naslednje jutro 
podali na Uršljo goro. Ker je bila hoja po skupni noči veliko bolj prijetna, med 
seboj pa smo se bolj spoznali, so dvodnevni izleti postali tradicionalni. Že takoj 
naslednje leto so se nam starejšim planincem pridružili še mlajši in tako je ostalo 
do danes. 
 

 
Redno se odzovemo povabilu vodniškega odseka, katerega vodniki za nas, 
osnovnošolske planince in planinke, organizirajo in izvedejo prikaz varne hoje v 
kopnih in zimskih razmerah. Vsaka predstavitev je za planince in planinke 
izredno zanimiva in vsakič se naučimo kaj novega. Vodniki se zelo potrudijo in 
programu vedno dodajo kaj novega. 
 
Poleg planinskih izletov smo opravljali tudi naslednje aktivnosti: 

- planinske urice, kjer so mladi planinci in planinke spoznavali lik 
planinca, planinsko opremo, gorsko rastlinstvo in živalstvo; 

- planinsko šolo za učence, ki so že osvojili vrhove za zlati planinski znak, 
in tudi tiste, ki so bili temu že blizu; 

- obisk predavanj s planinsko tematiko v organizaciji PD; 

Zimski pohod mladih planincev OŠ Škofja Loka - Mesto 
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- obisk prenovljenega planinskega muzeja v Mojstrani; 

- čistilna akcija poti na Lubnik; 

- sodelovanje pri praznovanju 100-letnice PD Škofja Loka (kulturni 
program v Kinu Sora, razstava); 

- plezanje na umetni plezalni steni; 

- predstavitev aktivnosti na oglasni deski v šoli in na spletni strani 
www.ossklm.si, kjer so zapisani tudi vtisi planincev in planink z izletov; 

- sodelovanje na jubilejnem izletu ob obletnici delovanja planinske 
skupine v OŠ Cvetka Golarja. 

 
 
Nina Oman in Doris Kužel, 
mentorici planinskih krožkov v OŠ Škofja Loka - Mesto 
 
 
 

Planinski krožki v OŠ Cvetka Golarja 
 

V OŠ Cvetka Golarja planinski krožek na predmetni 
stopnji deluje že več kot 40 let, in sicer od šolskega leta 
1975/76. Od leta 2000 do leta 2006 je krožek vodila Dana 
Mohar sama, od leta 2006 do leta 2008/2009 pa skupaj z 
Jernejo Bonča, profesorico zgodovine. 
  
Na razredni stopnji obstaja planinski krožek od leta 1981. 
V šolskem letu 2002/2003 so planinski krožek ustanovili 
tudi na podružnični šoli v Retečah pod mentorstvom 
učiteljic Bore Zupan in Nataše  Vene, za njima je 

mentorstvo prevzela učiteljica Anka Hafner. Po letu 2009, ko je mentorica 
planinskega krožka na predmetni stopnji ostala le Dana Mohar, so se vsi trije 
omenjeni krožki začeli povezovati, kar je pocenilo tudi prevozne stroške v zvezi 
s planinskimi izleti.  
 
Leta 2011, po upokojitvi Dane Mohar, je bila planinska dejavnost skromna, v 
šolskem letu 2012/2013 je vodenje planinskega krožka prevzela Kristina Šter, 
profesorica slovenščine in zgodovine, od šolskega leta 2015/16 pa vodijo 
planinski krožek za razredno in predmetno stopnjo skupaj učiteljici razrednega 
pouka Petra Brišar Kalan in Mateja Mohorič ter specialna pedagoginja Irena 
Čerin. 

Dana Mohar 



42 |  110 let Planinskega društva Škofja Loka 

 
Na osnovi zapisov v šolski planinski kroniki predmetne stopnje od 2006/07 
naprej je mogoče na splošno predstaviti glavne dejavnosti planinskega krožka 
OŠ Cvetka Golarja: 
 
- številni planinski izleti, od manj zahtevnih do vzponov na Kamniško in 
Kokrško sedlo,  Begunjščico, Veliki vrh, Stol, Češko kočo, Kofce, Golico, 
Korošico, po Bornovi poti na Prevalo, iz Mežice do Doma na Pikovem in na 
ogled gradov kralja Matjaža na planoti Mitnek (ta izlet je organizirala in vodila 
Slavica Laznik, vodnica PD Škofja Loka); 
- spominski pohodi, kot npr. po 22 km dolgi Levstikovi poti (trikrat), 15 km 
dolgi Jurčičevi poti (štirikrat); Pokljuški maraton (šestkrat);  
- planinski tabori z udeležbo pri nastanku biltena  v sodelovanju  s planinskima 
krožkoma OŠ Škofja Loka - Mesto in OŠ Ivana Groharja (šestkrat) in pod 
vodstvom mentorice in vodnice Ivanke Dolenc;  
- skupni izleti planinskih krožkov vseh treh škofjeloških osnovnih šol, npr. s 
Kriške gore na Tolsti vrh ter preko Velike in Male Poljane v Trstenik, na Sinji 
vrh in na Blegoš; 
- planinske urice v šoli in v planinskih kočah, na katerih so planinci usvajali 
planinska teoretična (tudi predavanja v organizaciji PD Škofja Loka) in praktična  

Planinci OŠ Cvetka Golarja na planini Korošici pod Košutico 
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planinska znanja (npr. plezanje v plezalnem klubu Bricalp, vozlanje), pripravljali 
razstave v avli šole ali se v šolskih prostorih v prednovoletnem času ob obloženi 
mizi družili in zabavali z interakcijskimi igricami ter s planinskimi ugankami;  
- tekmovanje Mladina in gore na regijskem nivoju (trikrat); 
- priprava poročil o dejavnosti planinskega krožka za spletno stran šole, za 
šolski časopis, za Radio Sora … 
- ob stoletnici Planinskega društva Škofja Loka smo pripravili in vodili 
scenosled za slavnostno sejo upravnega odbora PD Škofja Loka in pripravili 
kulturni program za srečanje učencev in mentorjev planinskih krožkov 
škofjeloških osnovnih šol na Blegošu septembra 2007. 
 
Predsednik Planinskega društva Škofja Loka Jože Stanonik je vsa leta spodbujal 
delovanje planinskih krožkov z obiski na šolah, s pismi, udeležbo na sestankih 
… Planinsko društvo Škofja Loka je tudi sofinanciralo prevoze na izlete in 
izobraževanja s 50 % kritjem stroškov. Vodniki planinskega društva pa so 
velikokrat pomagali pri realizaciji izletov in prikazali varno hojo v letnih in 
zimskih razmerah ter reševanje izpod plazu. 
 
Mentorica Dana Mohar je bila članica upravnega odbora Planinskega društva 
Škofja Loka od leta 1999 do 2010, članica nadzornega odbora pa je od leta 2011. 
Poleg dveh priznanj Planinskega društva Škofja Loka je prejela leta 2007 tudi 
bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije za zaslužno in uspešno delo v 
planinski organizaciji  in leta 2008 bronasto plaketo Športne zveze in Zavoda za 
šport Škofja Loka za pomemben prispevek k razvoju športa. 
 
3. marca 2000 je članom planinskega krožka OŠ Cvetka Golarja  vrhunski 
alpinist Tomaž Humar ob obisku na šoli po dramatični vrnitvi z Daulaghirija 
zapisal v planinsko kroniko: 
»Za planince na OŠ Cvetka Golarja! Če le morte, pojdite v gore in vedno 
poslušajte svoje srce!« 
 
 
Zapisala Dana Mohar 
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Ravnatelji škofjeloških osnovnih šol o šolskih planinskih krožkih 
 
 

Marko Primožič, ravnatelj OŠ Ivana Groharja   
 
Planinski krožek v OŠ Ivana Groharja je eden od 
pomembnih krožkov, ki jih šola ponuja učencem šole. 
Vsako leto ga uvrstimo v Letni delovni načrt. Poteka v 
dveh skupinah, za mlajše učence od 1. do 4. razreda v 
skupini, imenovani Kozlički, in starejši skupini za učence 
od 5. do 9. razreda v skupini Gamsi.  
 
Posebno pozornost namenjamo temu krožku zato, ker 

ima jasno začrtane cilje, ki so skladni s cilji šole na področju prostočasnih 
aktivnosti in so nadgradnja redne športne dejavnosti šole, veliko število 
vključenih učencev, dobro vzpostavljeno sodelovanje s starši in lokalnim 
okoljem (PD Škofja Loka …), dolgoletno tradicijo delovanja ter strokovno in 
prizadevno mentorico Ivanko Dolenc, ki ji ob izvedbi planinskih izletov 
največkrat priskoči na pomoč Franjo Koprek, včasih tudi naši učitelji. V 
preteklem obdobju sta pri izvajanju planinske dejavnosti sodelovali tudi naši 
učiteljici Zofka Kafol in Jerneja Tolar.  
 
Delovanju krožka namenimo približno 10 odstotkov vseh ur interesnih 
dejavnosti. Prav tako šola omogoča mentorici, da si pred izvedbo planinskega 
tabora ogleda kraj in poti, kjer bodo tabor izvajali, ter izobraževanje. Poleg 
aktivnosti v naravi je dejavnost krožka usmerjena tudi v predstavitev svoje 
dejavnosti na različnih razstavah, v medijih, sodelovali so tudi na tekmovanju 
Mladina in gore in na tak način širili ime šole v slovenski prostor. Pomemben 
del programa krožka zajemajo tudi planinski tabori ob koncu šolskega leta, ki še 
dodatno motivirajo učence za sodelovanje v krožku.  
 
V planinskem krožku učenci pridobijo veščine in znanja, ki jih potem, ko 
odrastejo, uporabijo za krepitev zdravja in bogatitev življenja, saj se usposobijo 
za samostojno in varno udejstvovanje v tej prostočasni aktivnosti. Ker gre pri tej 
dejavnosti tudi za »borbo s samim seboj«, lahko to vrednoto učenci prenesejo na 
druga področja svojega udejstvovanja, saj so bolj vztrajni, znajo premagovati 
napore, sodelovati v skupini in si med sabo pomagati. To lahko trdim skozi 
osebno izkušnjo,  saj sem bil na planinskem izletu na Triglav tudi sam del ekipe, 
ki je učence spremljala na našo najvišjo goro, prav tako sta bila moja otroka 
vključena v planinski krožek. Pri planinskih izletih mentorica sodeluje tudi s 
starši vključenih učencev in učenk, nekateri od njih so stalni udeleženci 
planinskih izletov.  
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Pomembno pa je, da se k izvajanju dejavnosti na šoli radi vračajo tudi nekdanji 
učenci šole, ki so bili aktivno vključeni v planinski krožek, kar dokazuje, da sta 
jih je način dela mentorice in program dejavnosti navdušila. 
 
Vseh aktivnosti, ki so jih v skoraj 27-letnem delovanju krožka izpeljali, pa 
verjetno ne bi bilo, če ne bi tesno sodelovali s PD Škofja Loka, ki učencem 
sofinancira prevozne stroške, omogoča plezanje na umetni steni, sofinancira 
stroške izobraževanja mentorjev ter nudi pomoč pri organizaciji zahtevnejših 
izletov. Ob 110-letnici čestitam vsem članom Planinskega društva Škofja Loka z 
željo po sodelovanja še v prihodnje v dobro naših učencev. 
 
 
 

Doris Kužel, ravnateljica OŠ Škofja Loka - Mesto  
 
V Osnovni šoli Škofja Loka - Mesto, nekdaj OŠ Peter 
Kavčič, planinska dejavnost deluje že 45. leto. V zadnjih 
10 letih se je zamenjalo kar nekaj mentoric, nekaj pa jih je 
vztrajalo in še vztraja več let: Barbara Šolar Jerič 10 let, 
Nina Oman 8. leto ter Doris Kužel 16. leto. 
 
V sodobni družbi, kjer se vse zgodi takoj, tukaj in brez 
večjega napora, je zelo razveseljujoče, da se nam na izletih 

pridruži od 20 do 60 pohodnikov, ki se morajo zato, da pridejo do cilja, (zelo) 
potruditi in mentorice smo vesele, da nas pri tem podpirajo tudi starši, ki nas 
redno spremljajo na izletih ter spodbujajo svoje otroke k udeležbi na pohodih. 
Dolgoletno delovanje nam nalaga odgovornost, da delujemo kvalitetno in 
spodbudno. Tako pa moramo delovati tudi zaradi pestre ponudbe ostalih 
obšolskih dejavnosti. Pri starejših planincih se nam večkrat zgodi, da učenci ne 
morejo na izlet, ker imajo istočasno druge športne obveznosti.  
 
To mentorice sicer žalosti, vendar menim, da si to lahko štejemo v dobro, saj 
smo jih že navdušili, če ne »okužili«, s športom. In verjamemo, da se bodo v 
hribe še radi vračali. 
 
Tradicija delovanja planinskega krožka kaže na to, da ima planinska dejavnost na 
naši šoli pomembno mesto. Vodstvo šole je vseskozi spodbujalo njegovo 
delovanje, iskalo nove mentorice, kadar so »stare« prenehale z vodenjem 
pohodov, omogočalo, v sodelovanju s planinskim društvom, izobraževanja in 
nenazadnje tudi vsaj delno nagradilo njihovo zagnanost, trud in vznesenost. Saj 
verjamem, da brez teh vrlin tega dela ne bi opravljale. Biti mentor planincem in 
planinkam ne pomeni samo to, da pripraviš in izvedeš izlet, ampak pomeni tudi, 
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da si pripravljen prevzeti odgovornost za vse nadobudne in bolj ali manj 
svojeglave otroke, včasih pa tudi njihove spremljevalce, da jih na poti spodbujaš, 
bodriš, ko mislijo, da noge ne zmorejo več, da jih z zgledom in besedami učiš 
spoštljivega odnosa do narave in ljudi.  
 
Najbrž tako dolge tradicije delovanja planinske dejavnosti na šoli ne bi bilo, če v 
vseh teh letih ne bi imeli za seboj tudi podpore Planinskega društva Škofja Loka. 
Skupaj z njim smo zagotavljali strokovni kader za izvedbo krožka. Društvo 
pomaga tudi pri financiranju prevozov na izlete, ki so neizogibni, saj okoliških 
hribov, ki so dostopni brez prevoza, zelo hitro zmanjka. Verjamem, da lahko s 
skupnim medsebojnim povezovalnim sodelovanjem nadaljujemo tradicijo še 
vrsto let. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Planinci OŠ Škofja Loka – Mesto na Tolstem vrhu jeseni 2015,  v ozadju Storžič 
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Mag. Karla Krajnik, ravnateljica OŠ Cvetka Golarja  
 
V OŠ Cvetka Golarja planinski krožek deluje že 40 let. 
Začetki planinske dejavnosti torej segajo v leto 
1975/1976, in sicer z ustanovitvijo krožka na predmetni 
stopnji. Šest let kasneje se je delovanje razširilo tudi na 
razredno stopnjo, v letu 2002/2003 pa tudi na 
podružnico šole PŠ Reteče. 
 
V počastitev jubileja smo aprila 2016 organizirali pohod 

na Osolnik, ki smo ga združili s pohodom v okviru Zdrave šole. Na poti na 
Osolnik smo se ustavili na štirih posebej označenih točkah, na katerih smo lahko 
prebrali nekaj iz zgodovine delovanja krožka, na vrhu pa so učenci izvedli kratek 
kulturni program. Veseli smo bili velikega odziva, saj so se članom planinskih 
krožkov naše šole pridružili tudi člani planinskih krožkov obeh sosednjih šol v 
Škofji Loki, sedanji in bivši mentorji planinskega krožka na šoli ter veliko število 
učencev in staršev.  
 
V teh 40-letih so planinski krožek vodili številni mentorji, nekateri krajši čas, ena 
najbolj zvestih pa celih 23 let. Ravno ob 40-letnici smo imeli na šoli same nove 
mentorice, ki pa so zelo zagnane. V tem času je s planinskim krožkom veliko 
število učencev naše šole obiskalo številne vrhove v okolici in širše v Sloveniji, 
udeležili pa so se tudi drugih dejavnosti - v planinskih uricah so poslušali 
priznane strokovnjake, ki so jim posredovali svoje bogate izkušnje in znanja. 
 
Delovanje planinskega krožka je vsa leta potekalo v sodelovanju s Planinskim 
društvom Škofja Loka, ki je pomagalo zlasti s sofinanciranjem prevozov 
učencev na planinske izlete ter pri usposabljanju mentorjev za izvajanje 
dejavnosti. Planinsko društvo Škofja Loka je vsako leto organiziralo večdnevni 
planinski tabor, ki so se ga lahko udeležili učenci, z njimi pa so bile tudi 
mentorice planinskih krožkov. 
 
Planinski krožek je zagotovo ena od interesnih dejavnosti s področja športa, ki 
zelo pripomore k našemu zdravju. Z udeležbo na planinskih pohodih udeleženci 
skrbijo za svojo kondicijo, gibljejo se po svežem zraku, razvijajo vztrajnost. 
Pomembno pa je tudi to, da se učenci seznanijo tudi z enim od zelo pomembnih 
vidikov hoje v hribe – z varnostjo. Mentorice jih seznanijo s potrebno opremo 
in načinom obnašanja v hribih. Pohodi so tudi odlična priložnost, da se učenci 
družijo s svojimi vrstniki in občudujejo pestrost narave. Same dobre lastnosti 
torej.  
Zato upam in želim, da bomo vsi še dolgo lahko uživali v lepotah narave in da 
se bomo čim večkrat z veseljem in varno odpravili v hribe.  
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TABORI MLADIH PLANINCEV OSNOVNIH ŠOL 
OD LETA 2007 DO LETA 2016 

 
 
Prvi planinski tabor smo organizirali leta 1994 in nato vsako leto. 
 
Zadnjih 10 let mladi vedno več časa preživijo za računalniki, pred televizijo in v 
družbi z drugimi elektronskimi napravami, kjer izgubljajo stik s prijatelji in 
naravo. Prav gibanje, narava in prijatelji so pomembni dejavniki za kvalitetno in 
bogatejše življenje. Možnost za aktivno preživljanje prostega časa v naravi imajo 
vsi, ki se vključijo v planinski krožek in se nam pridružijo na taborih. Z 
večdnevnim planinskim taborom v osrčju gora želimo nadgraditi planinske 
aktivnosti med šolskim letom. 
Mladi skupaj preživijo štiri dni. Čez dan se pod budnim očesom vodstva 
povzpnejo v visokogorje. Skozi izkušnje pridobivajo znanje in spretnosti, ki jim 
omogočajo varno gibanje po zahtevnem terenu. Občudujejo vrhove, ki nas 
obdajajo. Spoznavajo rastlinstvo in živalstvo, naravne znamenitosti in kulturno 
dediščino posameznega območja. Z navdušenjem se učijo planinskih vozlov, se 
preizkusijo v plezanju po naravnih stenah in tekmujejo v orientaciji. S kvizom 
mlade spodbudimo, da se v celotno dogajanje na taboru še bolj aktivno 
vključijo. Srednješolci pa se preizkusijo v vlogi vodje skupin. Poskrbijo, da se 
skupine pravočasno zberejo, preverijo opremo in spodbujajo vrstnike.  
 
Poseben čar večdnevnega druženja pa so nočni pohodi, družabni večeri in 
prenočevanje v planinskih kočah. Vse dni se med nami tkejo vezi prijateljstva, 
skupna doživetja pa bogatijo našo notranjost. S taborov se vedno vračamo 
dobre volje, polni novih vtisov.  Vprašanje: »Kam pa gremo drugo leto?« je 
potrditev, da nam je tabor uspel 
 
Vsak tabor, bilo jih je kar dvaindvajset, je drugačen, zahteven, vodenje pa 
odgovorno. Domov se vračamo utrujeni, dobre volje in polni novih vtisov. 
Kadar se srečamo, obudimo spomine in kujemo načrte za naslednji tabor.  
 
Hvala vsem mentoricam, vodnikom, PD Škofja Loka ter ostalim sodelavcem  
pri pripravi in izvedbi  planinskih taborov. Več o planinskih taborih pa lahko 
izveste v biltenih, kjer z besedo in sliko predstavljamo naše druženje. Preberite, 
kaj o taborih pravi Jaka: 
 
 
 



   110 let Planinskega društva Škofja Loka  | 49 

Na planinskem taboru sem že osmo leto in že trinajst let hodim na 
planinske izlete z Ivanko Dolenc. Zakaj?  
Ker se povzpneš na veliko hribov, ki jih sam verjetno ne bi nikoli prehodil. Ker 
se najde dobra druščina in ker so vodniki prijazni. Seveda moraš imeti rad hribe, 
včasih pa kam greš tudi zaradi kondicije. Tabori so vedno zanimivi, po navadi pa 
tudi zelo zabavni in poučni, saj nas vodniki naučijo vozlanja, plezanja, 
postavljanja vrvne ograje, hoje po melišču, snežišču, orientacije in še in še. 
Vodniki so zelo prijazni in res zelo potrpežljivi. Vedno imajo s seboj nekaj 
čokoladic, bombonov in podobnih stvari. Vsako leto spoznaš nove ljudi in 
zgradiš nova prijateljstva. 

Jaka Krmelj, 3. letnik, Komna 2014 
 
 
Ivanka Dolenc, 
vodja planinskih taborov 
 

 
 
 

Planinski tabor za mlade planince OŠ Ivana Groharja na Komni leta 2016 
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Preglednica planinskih taborov in udeležba mladih planincev in 
mentorjev: 
 

IME, KRAJ IN DATUM 
PLANINSKEGA TABORA 

ŠTEVILO MLADIH 
PLANINCEV 

SKUPAJ 
udeležencev:  

učenci, 
mentorji in 

vodniki 

OŠ 
Ivana 

Groharja 

OŠ 
Škofja 
Loka - 
Mesto 

OŠ 
Cvetka 
Golarja 

KRN 2007 
Pl. dom pri Krnskih jezerih, 

od 1. 7 do 4. 7. 2007 
18 2 14 34 + 7  =  41 

VODJA TABORA:  Ivanka Dolenc 
VODNIKA: Franjo Koprek, Jože Stanonik      
MENTORJI: Zofija Kafol, Dana Mohar, Jerneja Bonča, Maja Rebolj 

PLANINA PRI JEZERU 2008 

Planina pri Jezeru 
od 29. 6. do 2. 7. 2008 

17 4 8 29 + 5  =  34 

VODJA TABORA:  Ivanka Dolenc 
VODNIK: Franjo Koprek     
MENTORJI: Zofija Kafol, Jerneja Bonča, Tadeja Jelovčan 

KOMNA 2009 
Dom na Komni 

od 1. 7. do 4. 7. 2009 
10 7 8 25 + 5  =  30 

VODJA TABORA:  Ivanka Dolenc 
VODNIK: Franjo Koprek      
MENTORJI: Zofija Kafol, Dana Mohar, Jerneja Bonča, Doris Kužel 

RADUHA 2010 
Koča na Loki 

od 30. 6. do 3. 7. 2010 
14 4 7 25 + 5  =  30 

VODJA TABORA:  Ivanka Dolenc 
VODNIK: Franjo Koprek       
MENTORJI: Dana Mohar, Jerneja Bonča,  Andreja Juraga 

KOROŠICA 2011 
Kocbekov dom na Korošici 

od 29. 6. do 2. 7. 2011 
19 5 0 24 + 4  =  28 

VODJA TABORA:  Ivanka Dolenc 
VODNIK: Franjo Koprek     MENTORICI: Zofija Kafol, Nina Oman 

ZELENICA 2012 
Planinski dom na Zelenici 

od 24. 6. do 27. 6.2012 
24 2 0 26 + 4  =  30 

VODJA TABORA:  Ivanka Dolenc 
VODNIKI: Franjo Koprek, Alojzij Bašelj, Nina Oman 
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PLANINA RAZOR 2013 
Koča na planini Razor 
od 25. 6. do 28. 6. 2013 

21 1 3 25 + 5  =  30 

VODJA TABORA:  Ivanka Dolenc 
VODNIKI: Franjo Koprek, Slavko Bašelj, Nina Oman      
MENTORICA: Kristina Šter 

KRN 2014 
Pl. dom pri Krnskih jezerih 

od 26. 6. do 29. 7. 2014 
23 3 2 28 + 5  =  33 

VODJA TABORA:  Ivanka Dolenc 
VODNIKI: Franjo Koprek, Slavko Bašelj, Nina Oman      
MENTORICA: Kristina Šter 

RADUHA 2015 
Koča na Loki 

od 26. 06. do 29. 6. 2015 
21 3 1 25 + 5  =  30 

VODJA TABORA:  Ivanka Dolenc 
VODNIKI: Franjo Koprek, Slavko Bašelj, Nina Oman 
MENTORICA: Kristina Šter 

KOMNA 2016 
Dom na Komni 

od 25. 6. do 28. 6. 2016 
16 0 0 16 + 3  =  19 

VODJA TABORA:  Ivanka Dolenc 
VODNIKA: Franjo Koprek, Slavko Bašelj 

S        K        U        P        A        J 

 
10 TABOROV 

 
183 31 43 

257 + 48 =  

305 

 
 
Ivanka Dolenc, 
vodja planinskih taborov 
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Ivanka pravi: »Delaj s srcem in dušo, pa ti bo uspelo.« 
 

»Delaj to, kar znaš in za kar si sposoben,« so besede 
Jožeta Stanonika. In Ivanka Dolenc, učiteljica v 
Osnovni šoli Ivana Groharja in mentorica dveh 
planinskih skupin na šoli ter vodnica v Planinskem 
društvu Škofja Loka se tega drži s srcem in dušo. Njeno 
življenje so planine, hribi, planinsko cvetje, sončni 
vzhodi in zahodi … Svoje znanje in ljubezen do hribov 
zna posredovati mladim na prijeten in nevsiljiv način. 
Za svoje delo je poleg številnih priznanj Planinskega 
društva Škofja Loka prejela še naslednja: 
 

 bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije … leta 1992 

 srebrni častni znak Planinske zveze Slovenije … leta 1997 

 srebrno plaketo Športne zveze občine Škofja Loka … leta 2001 

 spominsko plaketo Športne zveze občine Škofja Loka … leta 2006 

 zlati častni znak Planinske zveze Slovenije … leta 2007 

 diplomo dr. Angele Piskernik … leta 2016 

Ivanka, planinski krožek, ki ga že več kot  petindvajset let vodiš v OŠ 
Ivana Groharja, obiskuje veliko učencev. Kako ti vsako leto uspeva 
pridobiti toliko članov? 
Mogoče bi na to vprašanje odgovorili kar mladi planinci, ki se vključujejo v 
planinski krožek. Povedali bi, zakaj radi hodijo z menoj v hribe, sama pa 
razmišljam o tem, da kar delaš, moraš delati s srcem in navdušenjem. 
Pomembno je, da imaš rad otroke, jih spoštuješ, poslušaš in razumeš. 
Pomembno je, da imaš dovolj znanja, dobre ideje, veliko dobre volje in 
vztrajnosti. Moraš biti zdrav, vesel in razigran. Pomembno je tudi, da imaš pri 
vodenju planinskih skupin dobre sodelavce, ki te pri delu spodbujajo, ti 
pomagajo in ti za opravljeno delo izrečejo kakšno pohvalo. 
 
Pri vodenju krožka sta ti največ pomagala Zofija Kafol in Franjo Koprek. 
Pa vendar, kako zmoreš poleg poučevanja voditi še obe skupini 
planinskega krožka, mlajšo in starejšo, poleg tega pa si še vodnica v 
Planinskem društvu Škofja Loka? 
Vse skupaj, poučevanje in vodenje planinskih skupin, je zahtevno, odgovorno in 
obsežno delo. Na vsako turo se dobro pripravim (ogledna tura, obveščanje, 
zbiranje prijav …). Najlepše, toda zelo odgovorno, je vodenje izletov. Doma pa 
sledi še urejanje fotografij in pisanje poročil. Pa naj začnem na začetku. Leta 
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1990, ko je v meni dozorela želja po vodenju planinskega krožka in 
izpopolnjevanju na tem področju, sem opravila planinsko šolo v Bavšici, kjer 
sem doživela nepozabne trenutke. V Bavšici sem dobila potrditev, da spadam v 
hribe, da so hribi moj drugi dom, da imam tam prijatelje, da se tam sprostim. 
Potem sem dala pobudo za organizacijo planinskega krožka na šoli. Za 
sodelovanje se je ponudila Zofka Kafol, profesorica športne vzgoje. Skupaj sva 
orali ledino. Pri vodenju izletov je veliko pomagal Franjo Koprek, vodnik 
Planinskega društva Škofja Loka. Spoznala sva se, ko je svoja otroka vpisal v 
planinski krožek na naši šoli. Tako je lahko opazil moje navdušenje nad 
hribolazenjem. Začela sva sodelovati v okviru Planinskega društva Škofja Loka. 
Vseh teh mojih obveznosti se je nabralo kar precej. Vendar jaz pravim: 
»Zmorem, če hočem in če to delam s srcem.« Takrat, ko sem v hribih, sem tam z 
dušo in srcem, ko  se vrnem iz hribov, postavim nahrbtnik na hodnik in se 
posvetim službenim dolžnostim. Rada učim, rada imam novosti. Večkrat zgodaj 
vstanem in z bistro glavo hitreje opravim delo, ki ga nikoli ne zmanjka. 
Obveznosti pa, za katere menim, da lahko počakajo, opravim, kadar dežuje in ne 
morem v hribe.  
 
Vem, da si večkrat peljala člane planinskega krožka na tekmovanje 
Mladina in gore. Kaj je to pomenilo učencem? 
Mogoče najprej, zakaj smo sploh šli na tekmovanje. Zame je bil to poseben 
izziv. Treba je bilo usvojiti ne samo praktična znanja, ampak tudi teoretična. 
Mlade sem povabila k sodelovanju na planinskih uricah, kjer smo se družili. 
Razdelili smo si naloge, se učili in pridobivali planinska znanja. Pripravila sem 
vprašanja o snovi, za katero sem menila, da jo bo treba na tekmovanju znati. 
Vedno sem imela občutek za kakšno zapleteno vprašanje. Ne vem, od kod mi je 
to bilo. Tudi izleti so bili povezani s pripravo na tekmovanje. Tekmovanje smo 
vzeli resno, odgovorno in priložnost za spopadanje z novimi izzivi. Na 
državnem tekmovanju smo največkrat dosegli četrto mesto. Potem smo 
tekmovanja za nekaj časa prekinili, kar pa ne pomeni, da se nismo izpopolnjevali 
tako na teoretičnem kot tudi na praktičnem področju. V sodelovanju z 
vodnikom Franjem Koprekom sem organizirala planinsko šolo. Njen teoretični 
del je potekal v šoli, praktični del (vozlanje,  nočni pohod, orientacija, igrice …) 
pa na Blegošu. Ko sem presodila, da imajo mladi dovolj znanja, sem menila, da 
je pravi čas, da se spet prijavimo na tekmovanje Mladina in gore. Imela sem 
pravi občutek. Na državnem tekmovanju v Mežici smo leta 2007 zasedli odlično 
1. mesto. Prepričana sem, da je tako otrokom kot meni to ogromno pomenilo. 
Tudi nagrada je bila čudovita. Udeležili smo se sedemdnevnega mednarodnega 
trekinga v Italiji. Odpeljali smo 650 km proč od Škofje Loke. Sedem dni smo 
planinarili z vrstniki iz Italije, Španije, Katalonije in Peruja. Prehodili smo eno 
najlepših poti v Alpah, pot Sentiero Roma ter premagovali s kamni posute steze 
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in ferate na višini od 2200 m do 2950 m. To je bila za nas res čudovita, 
nepozabna izkušnja.  
 
Bila si vodja številnih mladinskih taborov? Kateri so tvoji nepozabni? 
V Bavšici sem pridobila veliko planinskega znanja. Učenje smo popestrili z 
družabnostjo. Ob večerih smo se zabavali z družabnimi igrami in se pogovarjali 
ter prepevali pozno v noč. Zjutraj smo hitro premagali utrujenost in se brez 
težav odpravili na zahtevne ture. Osemdnevno druženje v objemu gora je bilo 
čudovito, nepozabno. Želela sem, da podobno izkušnjo ponudim tudi mladim 
planincem.  
Večdnevno druženje, prenočevanje v planinski koči, potepanje po visokogorju je 
tisto, kar mladim tudi lahko pri planinskem krožku damo, vendar ne med 
šolskim letom, ampak takrat, ko po zaključku šolskega leta gremo skupaj na 
planinski tabor. Leta 1994 sem dala pobudo, da organiziramo prvi planinski 
tabor. Skupaj z mentorico Zofko ter vodnikoma Franjem in Jožetom smo 
pripravili program. 
Prvega planinskega tabora, ki je potekal na Zelenici, se je udeležilo 20 mladih 
planincev in 5 članov vodstva (vodniki Ivanka, Franjo, Jože, mentorica Zofka in 
kitaristka Maja). Takrat so bili postavljeni temelji. Iz leta v leto smo tabore 
nadgrajevali, dopolnjevali in po nekaj letih so se nam pridružili planinci iz 
Osnovne šole Cvetka Golarja in Osnovne šole Škofja Loka - Mesto. Tako smo 
planinske tabore razširili, in kar je dodana vrednost, je, da se mladi planinci vseh 
škofjeloških osnovnih šol družijo, spoznavajo in si izmenjujejo vsak svoj pogled 
na planinarjenje. Ob zaključku vsakega tabora izdamo bilten, kjer tabor 
predstavimo v besedi in sliki. Ko prebiram te biltene, bi lahko naštela vrsto 
nepozabnih taborov. Tak je bil tudi tabor na Stolu leta 2004. Zakaj? K meni je 
prišla planinka in se mi zahvalila z besedami: »Hvala za nepozabne dogodke. 
Imela sem se zelo lepo. Ni bilo tekmovalnosti, počutila sem se enakovredno 
drugim. Vsi smo bili uspešni.« Izpostavila bi tudi Korošico. Mojca, oskrbnica 
koče, mi je pripravila nepozabno presenečenje. Mojo 50-letnico smo počastili z 
40 x 60 cm veliko torto, ki jo je posebej zame na Korošico pripeljal helikopter. 
Bila sem presenečena, v prvem trenutku nekoliko prestrašena, saj nisem imela ne 
piškotov ne bombonov za moje planince, a me je Zofka potolažila: »Saj tako 
velike torte ne boš mogla sama pojesti. Razreži jo in jo razdeli.«  
Takih nepozabnih trenutkov je še veliko.  
 
Ivanka je neumorna. Prepričana sem, da bomo ob ponovnem predstavljanju 
Ivankinega dela z mladimi planinci lahko zapisali kaj tudi o knjižici pravljic, ki jih 
pripoveduje svojim planincem.  
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Za  konec pa še tole Ivankino sporočilo: 
Sanjajte, negujte želje, pričakovanja. Ko bo prišel pravi čas, se vam bodo želje 
uresničile. Bodite prijazni do sebe. Spoštljivo se obnašajte do drugih. Zahvalite 
se, kadar se kdo za vas potrudi. Veselite se majhnih, drobnih stvari. 
 
 
Dana Mohar, dne 22. november 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Januarja 2007 so članice ekipe »Osmice« postale državne prvakinje v tekmovanju 
Mladina in gore v znanju iz planinstva. Zmagovalno ekipo so sestavljale: (z leve) Sara 

Primožič, Špela Kne, Nina Gartner, Špela Jenko in Ivanka Dolenc. 
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PLANINSKA SKUPINA DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
ŠKOFJA LOKA 

 
 
Že leta 1994 je pri DU Škofja Loka vzniknila želja, da bi začeli s planinskimi 
pohodi, saj dosti upokojencev želi hoditi v planine organizirano v skupini. 
Interes za planinarjenje med upokojenci sva zasejali Julija Jenko in Nežka 
Trampuš, ki sva vsak izlet do podrobnosti organizirali, izvedli in ustvarili vedno 
prijateljsko vzdušje med udeleženci. Z leti se je udeležba povečala do današnje 
velike skupine. Planinci upokojenci smo skupina  Društva upokojencev Škofja 
Loka, ki strokovno deluje v okviru PD Škofja Loka.  
 
Na leto organiziramo in izvedemo 20 pohodov, od marca do decembra. V 
zadnjih 10 letih smo izvedli 200 pohodov, udeležilo se jih je 11489 planincev, to 
je 57 planincev na pohod. Med nami sta tudi planinca, stara nad 80 let, in se nam 
pridružita skoraj na vseh izletih. 
 
V letu 2003 se je skupini pridružila Martina Eržen, ki je prevzela administrativna 
in finančna dela. Leta 2008 sem na pobudo Planinskega društva in Društva 
upokojencev naredila vodniški izpit  pri PZS. Kasneje sta se nam pridružili še 
vodnici Slavica Laznik in Dragica Gartner, zato je bilo precej lažje organizirati  
in izvesti toliko pohodov s tako velikim številom udeležencev.  
Veliko zanimanje je tudi za lažje pohode, ki so organizirani posebej. Vodenje 
lažje skupine je pred leti prevzela Dragica Gartner od Matevža Trilerja. Letno 
pripravi in izvede 10-15 pohodov z visoko udeležbo. 
 
Na naših pohodih spoznavamo Slovenijo, veliko njenih naravnih lepot in 
zgodovinsko dediščino: od vrhov, malo višjih in nižjih, kraških pojavov, 
zgodovinskih spomenikov do slapov, skalnih oblik, življenjskega prostora 
rastlinskih in živalskih vrst. Tako smo lahko opazovali previdne svizce, gamse in 
kozoroge. 
  
Trenutki, ko se prijetno utrujeni po prehojeni poti usedemo v koči za isto mizo, 
prijazen klepet in šale, so nepozabni. Utrjujemo prijateljstvo in skoraj ni okrogle 
življenjske obletnice člana, ki je ne bi izkoristili za prijetno druženje.  
 
Planinstvo je zaradi vsega povedanega  sedaj med upokojenci ena od aktivnosti, 
ki je najbolj množična in pomembno prispeva k ohranjanju zdravja in vitalnosti. 
Čeprav kakšnemu leta in bolezni preprečijo planinsko aktivnost, pa prihajajo 
vedno novi, ki kmalu ugotovijo, da prijetno druženje popestri naš vsakdan. 
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Da je skupina upokojencev planincev res aktivna in udeležba množična, 
prilagamo tabelo udeležbe na izletih. 
 
 

Leto 
Število pohodov 

na leto 
Vseh planincev 

na pohodih 
Ženske 

planinke 
Moški 

planinci 

2007 18 977 717 260 

2008 20 1190 852 338 

2009 19 1231 880 351 

2010 22 1404 985 419 

2011 21 1207 854 353 

2012 20 1153 780 376 

2013 20 1081 806 275 

2014 20 1037 752 285 

2015 20 1102 786 313 

2016 20 1107 764 343 

SKUPNO 200 11489 8176 3313 

 
Nežka Trampuš, 
vodja planinske skupine DU Škofja loka 
 

Planinska skupina Društva upokojencev Škofja Loka pri sestopu z vrha v dolino 
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Nežkino vodilo: »Mi smo enotna skupina, kupčkanja ni.« 
 

Sedeminsedemdesetletna Nežka Trampuš že 22 let vodi 
planinske izlete škofjeloških upokojencev. Program 
pohodov, ki ga sestavi skupaj z drugimi vodniki, je 
zanimiv in prilagojen starosti članov društva. Njen smeh 
je nalezljiv, izžareva veselje do življenja, do narave, hribov 
… Biti z Nežko je enostavno lepo in ni čudno, da se 
pohodov z njo vedno udeleži veliko upokojencev. 
 
Nežka, ti si pravzaprav pobudnica organiziranja 
planinskih izletov za škofjeloške upokojence.  Kako 

je prišlo do planinske sekcije pri Društvu upokojencev Škofja Loka? 
V društvu smo že imeli nekaj športnih aktivnosti.  Vedela sem, da bi ljudje radi 
odšli tudi na kak planinski izlet, če bi ga kdo organiziral. Niso imeli družbe, 
nekateri ne prevoza, izlet zahteva tudi določeno organizacijo, skratka, kar nekaj 
ovir, ki so upokojencem preprečevale uresničitev te želje. Sama nisem imela 
posebnih izkušenj na tem področju, sem pa zato zbirala informacije o izletih v 
drugih društvih, pri znancih, prijateljih, veliko pa so mi pomagali vodniki 
Planinskega društva Škofja Loka. Lahko rečem, da sem orala ledino na tem 
področju. Res začetek ni bil enostaven, a sem bila vesela, ker je število 
udeležencev kar naprej naraščalo. Večje je bilo število planincev, bolj sem se 
čutila odgovorna za njihovo varnost. To je bil tudi razlog, da sem začela 
razmišljati o vodniškem izpitu. Opravila sem ga pred devetimi leti. 
 
Katere lastnosti mora še imeti dober vodnik poleg vodniškega znanja? 
Moraš biti komunikativen, da držiš skupino skupaj. V naši skupini so ljudje, ki 
hodijo že deset ali celo petnajst let na izlete. Moje vodilo je bilo: mi smo ena 
skupina, ni važno s kom sediš v avtobusu, pri mizi. Najbolj sem se trudila, da ne 
bi prišlo znotraj skupine do oblikovanja manjših skupin. Uspelo mi je in mislim, 
da prav zato ljudje radi hodijo z nami. Z leti se je naša vodniška ekipa krepila, 
zdaj nas je več vodnikov: Dragica, Slavica, Slavko  in dogovarjamo se, kdo bo 
vodil katerega od izletov. So pa na izletu tudi drugi vodniki. Naši izleti trajajo od 
pet do šest ur, to je za našo starost že kar dovolj. Ko smo šli na Skutnik in 
obirali hribček za hribčkom, je ena od udeleženk pripomnila: »To ni več Skutnik, 
ampak Priskutnik.« 
 
Za vsako leto naredimo spominsko foto knjigo za slavljence (sedemdesetletnike 
in osemdesetletnike) z nekaj besedila, o izletih poročamo planinskemu društvu 
in v medijih. Zaključni pohodi so malce drugačni, malo manj hodimo, je pa zelo 
veselo, po kosilu tudi zaplešemo.  
 

Nežka Trampuš 
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V zadnjem času je Nežka že večkrat razmišljala, da bi počasi z vodenjem 
prenehala. A njeni pohodniki niso za to. Pravijo: »Nežka, še mal'.« 
 
 
Dana Mohar, dne 21. november 2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Planinci DU Škofja Loka na Slemenu nad Vršičem 
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PLANINSKA SKUPINA  
DRUŠTVA PROJEKT ČLOVEK 

 
 
Društvo Projekt Človek je naziv organizacije, v kateri si z željo po 
kakovostnejšem življenju pomoč poiščejo bivši odvisniki. Ena od naših 
dejavnosti je tudi pohodništvo, s katerim skušamo našim uporabnikom prikazati, 
kako čim bolj kvalitetno preživeti prosti čas. Tako kot ostale naše dejavnosti se 
je razvijalo tudi pohodništvo. Med leti 2007 in 2010 smo opravili 42 pohodov, 
povprečna udeležba na pohodu je bila 9 udeležencev. Ker je bilo vodstvo 
Društva Projekt Človek naklonjeno pohodništvu, tudi uporabniki so izražali 
željo po več pohodih, smo se dogovorili, da število pohodov na letni ravni 
podvojimo. V letu 2010 smo se dogovorili, da dvakrat letno izvedemo pohod na 
Lubnik, in to 26. junija, ko je dan boja proti zasvojenosti, in v mesecu 
novembru, ki je mesec preventive. Na oba pohoda vabimo širšo javnost, ki 
podpira življenje brez uživanja psihoaktivnih snovi in alkohola. Skrbimo tudi za 
zdravje zaposlenih, v ta namen organiziram dva pohoda letno. V letih 2011 in 
2016 smo izvedli 126 pohodov različnih težavnosti, kar je več od zastavljenega 
cilja, povprečna udeležba na pohodu je bila 12,6 udeleženca. Cilj večine 
uporabnikov našega programa je osvojiti Triglav, v zadnjih desetih letih nam je 
to uspelo devetkrat, na Triglav smo se povzpeli prav z vseh opisanih izhodišč. 
Da naštejem še nekatere vrhove, ki smo jih osvojili v zadnjih desetih letih: 
Jalovec, Krn, Vrbanove špice, Jezerska Baba, Grintovec, Dolkova špica, Kukova 
špica, Kanjavec, mala Rateška Ponca, Mojstrovka, Storžič, Brana, Planjava, in 
mnogo drugih. Pomoč pri pohodih mi nudijo tudi nekateri vodniki PD Škofja 
Loka, v zadnjih letih pa največ Lojze Homan. V Društvu Projekt Človek smo 
zelo zadovoljni in hvaležni, da je bilo na našo željo v letu 1998 PD Škofja Loka 
takoj pripravljeno za sodelovanje. PD Škofja Loka nam je pomagalo, da smo se 
razvili v dokaj močno planinsko skupino, uporabnikom smo skupaj pokazali 
lepote planinskega sveta, katerega brez medsebojnega sodelovanja verjetno 
večina ne bi nikoli okusila. Zahvala gre za uspešno sodelovanje in vzpodbudne 
besede takratnemu predsedniku PD Škofja Loka Jožetu Stanoniku. Jože, hvala!  
V Društvu Projekt Človek smo ponosni in veseli, da trud in dejavnost 
pohodništva ni bila zaman, ko nam nekateri bivši uporabniki programa  
sporočajo, kako v dobrem spominu jim je ostala  aktivnost planinarjenja. Kar 
precej je takih, ki so planinstvo vzeli za svoje in še naprej odkrivajo lepote 
našega planinskega sveta. 

 
Še kratek prispevek naših uporabnikov 
Po napornem delu v skupnosti pri večerji dobimo potrditev, da naslednji dan 
gremo na pohod. Malo se bojim, ker je ura vstajanja zgodnja, ampak mislim, da 
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tokrat ne bo težav. Gremo v gore! Prebijemo se čez kaotične priprave, 
neverjetno, kako človeka zmede sprememba. Posedemo se v avtomobile, se mi 
zdi, da vsi vemo, da se nam obeta lep dan. Prispemo na začetno točko, vzpon se 
lahko začne. Čez gozd in njegov vonj, jeziki se razpletajo, dihanje postane 
plitkejše, čutim noge, čutim srce in hodimo dalje. Cap … cap …čš … pod 
nogami, trdno in odločno, da pridemo do vrha. Višje kot gremo, čistejši je zrak 
in slika bolj jasna, še megla je ostra. Zaradi fizičnega napora se misli umirijo in ni 
slišati prometa, začutimo mir. Na vrhu pa razgled in zadovoljstvo ob doseženem 
cilju. Uživamo! Kolikokrat se pa zgodi, da dihamo čisti zrak na višji legi kot sicer 
in zasluženo. Še malo … pred spustom, nazaj v vsakdan in novim izzivom 
naproti. Ko se vrnemo v hišo, je ozračje sproščeno, šale spontane in povezuje 
nas dejstvo, da smo bili na vrhu, po fizičnem naporu; sedaj smo se spustili nazaj 
v vsakdan in gremo dalje. Dobrodošla sprostitev, ki jo potrebuje vsak človek. 
Tako ali drugače. 
 
 
Franci Tavčar, 
vodja planinske skupine Društva Projekt Človek 
 
 
  

Planinska skupina Društva Projekt Človek na poti proti Šavniku 
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PLANINSKA SEKCIJA LTH CASTINGS 
 
 

Milošu Mraku – vodji konstrukcije in 18 let predsedniku PD 
Škofja Loka gre zasluga, da se je v tedanjem Motorju, še pod 
upravo Kazensko poboljševalnega doma, začela planinska 
aktivnost. Od majhnega števila udeležencev na prvih izletih 
se je število postopno povečevalo tako, kot je raslo spoznanje 
o koristnosti gibanja v naravi. Ne glede na  spremembe 
lastništva  podjetja je planinstvo ostalo dejavnost, ki jo 
podjetje vsestransko, tudi materialno podpira. 
 

V zadnjih desetih letih je v podjetju prišlo do nekaterih sprememb. Leta 2009 se 
je zamenjal lastnik in s tem posledično tudi ime podjetja. Le-to se sedaj imenuje 
LTH Castings d.o.o. in v Sloveniji posluje na treh lokacijah.  
 
Kot v preteklosti je podjetje še vedno naklonjeno rekreativnim dejavnostim 
zaposlenih in jih pri tem tudi finančno podpira. Tako se zaposleni lahko športno 
aktivni pri: malem nogometu, košarki, odbojki, badmintonu, kegljanju, splošni 
vadbi, kolesarjenju, smučanju in še kje.  
 

Prečenje grebena od Vogla do Črne prsti  (avgust 2015) 
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Med možnimi športnimi aktivnostmi zaposlenih sodi tudi delovanje planinske 
sekcije LTH Castings. Organiziramo planinske izlete, ki so zadnjih pet let spet 
številčnejši, s solidno udeležbo zaposlenih. Zaradi upokojitve nekaterih 
sodelavcev smo od vodnikov ostali le Iris Todorovič, Roman Jelenc in občasno 
tudi Matjaž Mrak, ki skupino vodimo in v sodelovanju s športnim referentom v 
podjetju izpeljemo planinske izlete. Preko celega leta organiziramo od pet do 
šest enodnevnih planinskih izletov, ki se jih udeleži od dvajset do štirideset 
udeležencev. Poleg simboličnega prispevka udeležencev podjetje v celoti 
financira izvedbo planinskih izletov. Nekaj najbolj zanimivih izletov v 
preteklosti: Matajur, po robu Gore nad Vipavsko dolino v dveh delih, Triglav, 
planina Krstenica–Ogradi, prečenje Ratitovca pozimi, ponoči na Blegoš, 
Komna–Bogatinsko sedlo pozimi, Rodica–Črna prst, Pršivec, Ciprnik …  
 
V jubilejnem letu PD Škofja Loka lahko rečemo, da se je planinstvo v našem 
podjetju vraslo v nas kot nepogrešljiva dopolnitev rekreativnih dejavnosti, ki 
koristi zdravju in miselnim sposobnostim.  
 
 
Roman Jelenc  
za planinsko sekcijo LTH Castings 
  

Planinci LTH Castings na sneženi Komni  (marec 2014) 
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PLANINSKA SKUPINA KNAUFINSULATION 
 
 

Planinska aktivnost ima v planinski skupini Knaufinsulation 
in njenih predhodnicah Termiki, TOZD Proizvodnji in 
Termu že skoraj štiridesetletno tradicijo, od ustanovitve v 
letu 1978. Prva in že zelo zahtevna tura je bila na Mangart 
(2679 m). Da je avtobus zmogel pot, je bilo treba preložiti 
nekaj kamnitih »škarp« na cestnih zavojih. En udeleženec se 
je hotel povzpeti obut kar v »špičakih«,  ki so bili tedaj v 
modi in s šolsko aktovko v roki. V nadaljevanju smo vsako 
leto pripravili 5-10 eno in večdnevnih planinskih izletov s 
polnim avtobusom udeležencev, na manj zahtevnih ali v 

manjši skupini na zahtevnih in večdnevnih izletih. Planinstvo se je vraslo v nas. 
 

 
 
Pred desetletjem smo se imenovali Planinska skupina Termo. S spremembo 
lastništva firme v letu 2008 smo se preimenovali v Planinsko skupino 
Knaufinsulation. Naš planinski program letno obsega 5–8 izletov, v 10-letnem 
povprečju pa 6. V tem času smo izvedli 63 izletov s 1241 udeleženci, 20 
udeležencev  na izlet. Nova firma, tako kot prej Termo, planinsko dejavnost 

Matjaž Peternelj 

Planinska skupina KnaufInsulation na Laščku, najvišjem vrhu Banjške planote 
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podpira, saj vidi v njej ohranjanje in razvoj pozitivnih delovnih sposobnosti 
udeležencev. Med izleti zadnjega desetletja bi izpostavil nekaj zelo zanimivih. 
Sistematično smo v več delih prehodili Karavanke z najvišjim vrhom Stol, 
osrednji del Julijskih Alp, najbolj poznane točke iz prve svetovne vojne s Peski, 
Krnom in Batognico, kjer so vidni ostanki borb in tragedij, ki so jih doživljali 
mladi fantje. Obiskali smo tudi Kobariški muzej, kjer je svetovno znan prikaz 
nesmiselnih borb. Ko se odpravimo na določene planinske cilje, pa ne pozabimo 
na okolje in njegove kulturne zanimivosti, ki ga na tak način spoznavamo z 
vsemi posebnostmi.  
Vodenje planinske skupine sem prevzel v aprilu 2009 od vodstva sindikata 
firme. Ob težavah, ki jih povzroča štiriizmensko delo, se trudim izbrati zanimive 
planinske cilje, vsebinsko obogatene z ogledom krajevnih zanimivosti. Tak način 
je udeležencem všeč in bo naše vodilo tudi v prihodnje. 
 
 
Matjaž Peternelj, 
vodja planinske skupine Knaufinsulation 
 

  

Planinska skupina Knaufinsulation na Tolminskem Migovcu, julij 2014 
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KLUB LUBNIKARJEV 
 
 

Klub Lubnikarjev deluje v okviru Planinskega društva 
Škofja Loka. V letu 2017 beležimo že 42. leto od njegove 
ustanovitve. Klub Lubnikarjev vzpodbuja planinsko 
rekreativno dejavnost, skrbi za celoletno aktivnost članov 
ter se vključuje v delovne akcije planinskega društva pri 
oskrbi in vzdrževanju doma na Lubniku. V zimskem času, 
januarja in februarja, Lubnikarji med tednom opravljamo 
dežurstvo v koči na Lubniku, v soboto in nedeljo pa 
nudimo pomoč oskrbniku doma. 
 

Članstvo v klubu je prostovoljno. Član postaneš tako, da od začetka septembra 
tekočega leta do konca avgusta naslednjega leta, kolikor traja lubnikarska sezona, 
izpolniš normo 15 vzponov na Lubnik. V domu se vpišeš v posebno knjigo 
Kluba Lubnikarjev. Po izpolnjeni normi dobiš člansko izkaznico.  
 
Na tem mestu moramo povedati, da sta za vsakoletne natančne podatke o 
doseženem številu obiskov vseh Lubnikarjev do nedavnega skrbela požrtvovalna 
zakonca Francka in Pavle Pokorn.  
 
Na občnem zboru, ki je predvidoma zadnjo soboto v septembru, vsako leto 
podelimo diplome in priznanja za določeno število pohodov in določena leta 
članstva. Simbolične nagrade podelimo tudi članom, mlajšim od 15 let, ter 
najstarejšima in rekorderjema, ki tisto leto opravita največ pohodov. V zadnjih 
10 letih sta najstarejša obiskovalca lubnikarja Katarina Šegula in Stane Sorčan, 
oba starejša od 85 let. 
 
In še nekaj posebnih dosežkov v zadnjih desetih letih: 
Imamo 5 članov kluba, ki so člani že 40 let: 
 v letu 2015 so bili to Anton Mulej, Marjan Porenta in Matevž Prevodnik, 

v letu 2016 pa še Jože Stanonik in Franc Šmid. 
V klub so včlanjeni lubnikarji z več tisoč obiski Lubnika: 

več kot 7000 obiskov imajo: Ivanka Končan, Jurij Štancer in Janez Krek, 
več kot 8000 obiskov pa ima lubnikarica Ivanka Pivk. 

 
Članstvo se iz leta v leto povečuje. Klub je leta 1976 štel 73 članov, danes že 
460. Na osnovi enainštiridesetletnih izkušenj lahko rečemo, da je »lubnikarstvo« 
primerno in namenjeno vsem starostnim skupinam in v vseh letnih časih. Tako 
lahko najbolje skrbimo za dobro telesno počutje, kondicijo in zdravje. 

Brane Matthias 
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Klub Lubnikarjev vodi poseben odbor, ki ga ponavadi sestavljajo 
najprizadevnejši člani. Od leta 2007 dalje vodi klub Brane Matthias. Vodenje mu 
je po šestnajstih letih prizadevnega in uspešnega vodenja kluba predala Milka 
Kolman. Sedanji člani odbora so: 

načelnik - Brane Matthias,  
namestnica -  Milka Kolman,  
člani - Slavko Bašelj, Jure Kumer, Igor Oblak. 

 
 
Brane Matthias, 
načelnik odbora Lubnikarjev  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Člani Kluba Lubnikarjev že 40 let (od leve proti desni): 
Anton Mulej, Marjan Porenta, Matevž Prevodnik 
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Milka Kolman: »Lubnik je zame najboljši zdravnik.«  
 

Z Milko se je res prijetno pogovarjati. Njena ljubezen do 
narave, hribov, vsega živega je neizmerna. Lepoto vidi tudi v 
drobni mravljici, ki ji prekriža pot. In zato ni naključje, da je 
bila 16 let predsednica Kluba Lubnikarjev. Ob kavici in 
pijači iz smrekovih vršičkov je stekel tale pogovor.  
 
Zakaj človek postane lubnikar? 
Hodila sem v službo, opravljala sem gospodinjska dela, 
skrbela za družino in ko sem se odpravila na Lubnik, se mi 
zdi, da sem kar nekako preklopila in si napolnila baterije za 

naslednje dni. Srečaš veliko ljudi, dobiš prijatelje, se že na poti ustavljaš in s kom 
malo poklepetaš, ti poveš svoje težave, drug ti pove svoje …  Zame je bila to 
sprostitev, ko sem hodila na Lubnik. Zato sem še vedno lubnikarica.  
 
Katere naloge si opravljala kot predsednica Kluba Lubnikarjev? 
Moja naloga je bila, da sem sklicevala sestanke. Imeli smo jih trikrat na leto. Na 
enem od njih smo pregledali finančne zadeve, na drugem smo se dogovorili za 
izpeljavo občnega zbora in določili prejemnike priznanj za 10, 20, 30, 40 let 
članstva v Klubu Lubnikarjev in za tiste, ki so bili na Lubniku tisočkrat, 
dvatisočkrat …  Leta 2014 je dobila priznanje Ivanka Pivk, ker je bila na 
Lubniku osemtisočkrat.  Tretjič smo se sestali decembra, ko je bilo treba narediti  
načrt dežurstev v januarju, februarju in delu marca. Pripravljali smo tudi poročila 
za občni zbor, za dežurne pa organizirali izlete. Vse izlete imam dokumentirane. 
 
Koliko pohodov na Lubnik pa je že za tabo? 
Imam priznanje za opravljenih 1000 pohodov. Včasih sem se odpravila od doma 
že ob petih zjutraj, saj sem, ko sem skrbela še za očeta, morala biti  nazaj do 
zajtrka. Zdaj pa, ko se bližam 70. letnici,  z možem ne hodiva tako zgodaj. Kdaj 
greva tudi šele popoldne. Zdaj ure nimam več s seboj, ura ni več moj gospodar. 
Meni se v hribih čas ustavi. Zadnjih osem let hodim na izlete tudi s 
škofjeloškimi upokojenci . Veliko lepih izletov smo že imeli.  Leta 2013 smo šli 
na Triglav s Pokljuke čez Škrbino. Nepozabno je bilo, z vrha Triglava smo videli 
celo morje. V spomin na ta izlet imam knjigo fotografij in ko ne bom mogla več 
hoditi, bom ob njej obujala spomine in bo tako, kot da bi spet stopala po tej 
poti.  
 
 
Dana Mohar, dne 23. oktober 2016 
 
 

Milka Kolman 
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KLUB BLEGOŠKE KORENINE 
 
 

Nekaj članov PD, ki smo se večkrat srečevali v koči na 
Blegošu, je začelo oblikovati idejo, da bi po vzoru 
lubnikarjev začeli v posebno knjigo vpisovati vzpone na to 
goro med Poljansko in Selško dolino. Ideja je dobila ime 
Blegoške korenine in normo 15 vzponov od 1. maja do 30. 
aprila v naslednjem letu. Peter Jovanovič, podblegoški 
kipar – samouk, je izdelal stilizirano razvejano korenino, ki 
kot priznanje služi vsem, ki izpolnijo pogoj za naziv 
Blegoška korenina.  
Sestavili smo 6-članski odbor v postavi: Jože Stanonik, 

predsednik PD iz Škofje Loke, Stane Pintar, gospodar koče na Blegošu iz Škofje 
Loke, Olga Črmelj iz Kopačnice, Iris Todorovič iz Poljan, Marko Kisovec iz 
Delnic in Janez Rant iz Potoka. Kot je razvidno, smo bili vsi člani odbora iz 
širše okolice Blegoša. Kasneje smo v odbor sprejeli še Janeza Kisovca iz Delnic, 
Zlata Kosa iz Poljan, Jožeta Justina iz Lovskega Brda in Darka Trlepa iz 
Gorenje vasi. Desetčlanski odbor v isti sestavi deluje še danes. 
 
Za začetek vpisovanja smo izbrali 1. maj, 
za lokacijo prvih vpisov pa 1562 m visoki 
vrh Blegoša. Prva sezona se je tako začela 
1. maja 2006 in končala 30. aprila 2007. V 
tem času je vsak, ki se je povzpel 
petnajstkrat ali večkrat na Blegoš, postal 
Blegoška korenina. Dokaz je bil vpis v 
posebno knjigo v koči. Pohodniška akcija 
se je vzpodbudno začela, saj je bilo že 
prvo sezono v knjigo vpisanih 8027 
pohodnikov. Število vpisanih se je 
postopno povečevalo, tako da je bilo v 
10. sezoni, ki se je končala 30. aprila 
2016, vpisanih že 11 299 pohodnikov. 
 
V 10 letih je 2015 oseb doseglo ali potrdilo naziv Blegoška korenina s 96 080 
vzponi na Blegoš. Več kot 2000 vpisov so dosegli: Janez Kisovec (2294), Mitja 
Frlan ( 2197) in Niko Franko (2124). Med ženskami se je Olga Črmelj vpisala 
že 1708-krat.  
V sezoni 2008/09 se je Janez Špik vpisal prav vsak dan, 365-krat, Polona 
Guzelj pa se je v sezoni 2015/16 vpisala 300-krat. 

LETO 
ŠTEVILO 
VPISOV 

NORMO 
DOSEGLO 

2006/07 8027 493 

2007/08 7719 369 

2008/09 8643 319 

2009/10 8260 212 

2010/11 9732 242 

2011/12 10561 262 

2012/13 9230 201 

2013/14 11260 356 

2014/15 11349 380 

2015/16 11299 384 

Stane Pintar 
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Vsako leto smo konec maja pripravili zaključek minule sezone v koči na 
Blegošu. Takrat smo v izkaznice vpisali število opravljenih pohodov, podelili 
majice in priznanja najbolj vztrajnim.  
Poseben poudarek smo dali zaključku 10. sezone, ki je bil lani 28. maja. Tokrat 
so posebna priznanja prejeli pohodniki z opravljenimi 1000 in 2000 pohodi. 
Priznanje je prejelo 5 žensk in 5 moških za največ pohodov v 10. sezoni. 
Posebne zahvale smo podelili vsem, ki so Blegoške korenine že vseh 10 let. Vsi 
prejemniki priznanj so dobili tudi lepe praktične nagrade, ki jih zberejo člani 
odbora. Vsi pohodniki z izpolnjeno normo 15 pohodov so prejeli jubilejno 
majico Blegoških korenin. 
 
Tudi v 11. sezoni, ki se je začela 1. maja 2016, ugotavljamo, da se ni bati za 
obstoj Blegoških korenin, saj se obiskovalci Blegoša prav pridno vpisujejo in s 
tem nekaj naredijo za svoje zdravje in za dobro koče oz. PD Škofja Loka.    
 
 
Stane Pintar,  
načelnik odbora Blegoških korenin  
 

  

Blegoške korenine 
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Janez Kisovec: »O hribih bi se lahko pogovarjal ure in ure.« 
 

Janez je planinec od nog do glave. Še posebej zdaj, ko je v 
pokoju. Hribovska vnema ga vodi na Blegoš, Lubnik, 
slovenske dvatisočake in tudi v tuja gorstva.  Tudi ko je še 
opravljal poklic voznika avtobusa pri Alpetouru, je izkoristil 
vsako prosto uro za vzpon na Lubnik. Za seboj ima že 3000 
vzponov in 25 let je že član Kluba Lubnikarjev. Kar nekaj 
mu manjka, če ne opravi vsak dan kake ture. Vsaj enkrat na 
teden pa kakšno daljšo in zahtevnejšo.  
 
Kaj pomeni biti Blegoška korenina? 

Da greš čim večkrat gor na Blegoš, vsaj petnajstkrat na leto, od prvega maja do 
konca aprila. Stane Pintar je predsednik Blegoških korenin. Evidenco vodi 
zagnani Darko Trlep. Zadnjo soboto v maju je razglasitev rezultatov, razdelijo 
nekaj nagrad, ki jih prispevajo sponzorji.  
Letos maja je bila desetletnica Blegoških korenin. Trenutno vodim po številu 
obiskov Blegoša. Največkrat se odpravim s Kala po grebenu, včasih od doma, 
velikokrat z ženo hodiva skupaj. Za seboj imam že blizu 2500 pohodov na 
Blegoš. Če sem imel prej ob vsem delu čas iti na Blegoš, pa zdaj ne bi šel, ko 
sem v pokoju. No, res imam tudi zdaj še nekaj obveznosti, saj imam malo 
kmetije, vnuke, a se že zmenimo. Če imaš hribe rad, se že najde čas zanje.  
 
Bil si že na vseh slovenskih dvatisočakih. Kdaj je v tebi dozorela odločitev 
za tak podvig? 
Začel sem leta 2003 in končal letos. Ko sva z ženo prehodila slovensko 
transverzalo, sva se znašla pred odločitvijo, ali naj jo ponoviva. Ravno v tistem 
času mi je prišla v roke knjižica Slovenski dvatisočaki avtorja Davida Ipavca, ki 
je izšla 1999. leta. In odločitev je bila tu. Začelo se je zbiranje podatkov o poteh 
na 2000 m in več visoke vrhove. V Atlasu Slovenije sploh niso vrisani vsi in 
zbiranje podatkov o njih ni bilo čisto enostavno. V veliko pomoč mi je bila žena, 
ki je bolj kot jaz vešča interneta. Celo v plezalni tečaj sem se vpisal, ker sem se 
zavedal, da brez tega znanja ne bom dosegel cilja.  
Osvajal sem tudi tuje gore. Z odpravnino ob upokojitvi sem šel na treking v 
Nepal pod Mont Everest. To je bilo pa res doživetje. Naslednje leto sem šel z 
istim vodnikom, Marjanom Kregarjem  iz Kamnika,  na Kilimandžaro v Afriki.  
 
Udeležil si se skoraj vseh prostovoljnih akcij Planinskega društva Škofja 
Loka. Bi katero od njih izpostavil? 
Teh prostovoljnih akcij se udeležujem predvsem zadnja leta, odkar sem v 
pokoju. Ko smo napeljevali elektriko na Blegoš, sem vlekel kable v Potok pod 

Janez Kisovec 
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Blegošem, sodeloval sem pri urejanju poti z Martinj Vrha v Kal, kdaj je bilo 
treba tudi drva nažagati, narediti ograje okrog koče in še drugo. 
 
Katera priznanja si že prejel? 
Lansko leto in tudi letos sem dobil priznanje od Planinskega društva Škofja 
Loka za prostovoljno delo v korist društva.   
 
 
Dana Mohar, dne 26. oktober 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Priznanje, ki ga dobijo "Blegoške korenine" za 5-letno zvestobo 
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MARKACIJSKI ODSEK 
 
 

Po katastru poti pri PZS ima sekcija markacistov PD 
Škofja Loka več kot 103 km markiranih poti z višinsko 
razliko 14 621 m. Za te poti skrbimo po najboljših 
močeh, da so vzdrževane in primerno označene. 
 
Za označevanje prostoročno narišemo Knafeljčevo 
markacijo, ki je bela pika, obrobljena z rdečim 
kolobarjem. Prvič je bila uporabljena leta 1871, ko so 
markirali pot s Kredarice na Triglav. Za označevanje 
evropske pešpoti E7, ki je speljana tudi čez naše ozemlje, 

narišemo rdeč kolobar z rumeno piko v sredini.  
 
Potem ko nas je jeseni 2015 za vedno zapustil starosta in vzornik škofjeloških 
planincev in markacistov Ciril Pleško, smo ostali trije člani z opravljeno licenco 
markacista: Dane Kokalj, Peter Jeram in Boštjan Pleško. 
 
V zadnjem desetletju smo veliko delovnih ur namenili protierozijski zaščiti naših 
hribov, kjer je pohodnikov največ. Najlepši primer je pot od koče na Blegošu 
proti vrhu Blegoša. Tu smo vgradili več deset kostanjevih pragov, ki smo jih 
pritrdili na kostanjeve kole in kovinska sidra, ta pa zabili v zemljo ali skalo. 
Enako smo izvedli na strmini, kjer je markirana pot na cesto proti Kalu. V istem 
obdobju smo zaščitili izpiranje zemlje na zelo obiskani poti proti Lubniku od 
vasi Gabrovo do vrha Repele. 
Na odsekih, kjer je v deževnem vremenu nevarnost zdrsa, smo nadelali lesene 
stopnice, na enak način kot prej omenjene zadrževalnike vode. 
V preteklih letih nam jo je zagodla narava z žledolomom in vetrolomom. 
Nekatere poti proti Lubniku in Blegošu so bile na nekaterih odsekih celo 
neprehodne. Z našim delom in s pomočjo krajanov smo uspešno odstranili 
podrto in izruvano drevje. Za varno delo z motorno žago smo se markacisti 
udeležili tečaja in ga tudi uspešno zaključili. 
Obnavljali smo markacije od Blegoša preko Koprivnika, Mladega in Starega 
vrha; do Podvrha pa pot v celoti obnovili, prav tako tudi poti proti Križni gori, 
Planici, Čepuljam, Osolniku, Sv. Andreju in Sv. Ožboltu. Obnovljeni so tudi 
dostopi do Lubnika in Blegoša, saj sta to med pohodniki najbolj priljubljeni 
točki. Ostale poti so pregledane in se po potrebi urejajo. 
Na križiščih smo postavili nekaj novih smernih tabel. Trudimo se, da jih 
nameščamo na kostanjeve stebre, ki jih pritrdimo na vbetonirane kovinske 

Dane Kokalj 
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konzole, čeprav je naporno prenašati pesek, vodo in cement na mesto 
postavitve. Če so pritrjene na debla dreves, jih namreč lubje kaj hitro preraste. 
Zavedamo se, da so na nekaterih mestih potrebne nove in še dodatne smerne 
table. Isto velja za markacije, kar pa je naloga za prihodnja leta. 
Za vsa izvedena dela smo vložili preko 800 ur prostovoljnega dela, vključno s 
krajani in prijatelji, ki so tudi člani našega PD in so nam priskočili na pomoč, ko 
je bilo najbolj potrebno. 
Izkoristil bom priložnost in se jim še enkrat zahvalil z željo, da bi bili tudi v 
prihodnje pripravljeni pomagati pri večjih akcijah. 
 
 
Dane Kokalj,  
načelnik markacijskega odseka 
 
 
  

Nadelava planinske poti (desno) 
 
 

Čiščenje poti na Blegoš po 
žledolomu, jan.-feb. 2014 

(spodaj) 
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ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 
 
 

Odsek za varstvo gorske narave (VGN) je v obdobju 2008–
2017 aktivno deloval na področju varovanja narave. 
Vodenje odseka je leta 2011 prevzela Marta Bašelj od 
dolgoletnega načelnika Milana Vodnika. Vsako leto je odsek 
organiziral čistilne akcije, na katerih so člani PD čistili poti 
na področju Lubnika, Blegoša in Križne gore. Leta 2010 in 
2012 smo se pridružili vseslovenski akciji  »Očistimo 
Slovenijo«. Sodelujemo tudi z markacisti. V maju 2013 smo 
čistili strmino pod žičnico na Lubnik, v juniju 2016 pa pot 
od Vincarij do Luž in do Starega gradu.  
 

Člani odseka se udeležujejo organiziranih pohodov na rastišče blagajevega 
volčina na Grmadi in na rastišče narcis na Struški in Golici. Zadnja leta 
organiziramo pohode tudi za ostale pohodnike, in sicer smo obiskali Grmado, 
Črno prst, Godeško učno pot, Ljubljansko barje, Zelenico, Golico in Križevnik. 
 
Dvakrat letno pripravljamo predavanja: januarja in novembra. Do sedaj smo 
uspešno organizirali že kar nekaj predavanj, in sicer leta 2011: Danilo Bevk 
»Ohranitev divjega petelina«, leta 2014: Irena Mrak »Zavarovana območja pri 
nas in v tujini«, leta 2015: Borut Peršolja »Gremo skupaj varneje v gore«, Marko 
Simić »Podzemske jame v Sloveniji in njihovo varstvo«, leta  2016 : Matevž 
Novak »Geologija kot vez med varstvom naravne in kulturne dediščine« in 
Anton Planinšek »Vreme v gorah«.  
 
Trudimo se, da bi še bolj utrdili sodelovanje z osnovnimi šolami in vrtci. 
Dvakrat smo uspešno izvedli  akcijo »Pohod mladih planincev  na Lubnik«  z 
OŠ Ivana Groharja in OŠ Škofja Loka - Mesto. K sodelovanju smo povabili 
prof. Dušana Klenovška, ki zna predstaviti živali in rastline na preprost in 
otrokom razumljiv način.  
 
V sodelovanju z ostalimi odseki PD pomagamo pri organizaciji različnih akcij. 
Predvsem se veselimo sodelovanja pri organizaciji pohoda družin na Gabrško 
goro, kjer pripravimo razne igre na temo varovanja narave. 
 
Zelo se nam zdi pomembno izobraževanje, zato smo od leta 2010 do sedaj 
pridobili že pet novih varuhov gorske narave,  za katere upamo, da bodo 
pripravljeni tudi sodelovati v odseku za VGN. 
 

Marta Bašelj 
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Seveda pa je naše delovanje povezano tudi z ostalimi odseki v PD, s katerimi 
sodelujemo preko Medobčinskega društvenega odbora Gorenjske in komisije za 
VGN pri PZS. Udeležujemo se skupnih sestankov, srečanj in občnih zborov. V 
Škofji Loki smo leta 2014 organizirali prvo vseslovensko srečanje varuhov in 
gorskih stražarjev Slovenije in občni zbor KVGN v letu 2016. 
 
Naj omenim še prejemnika »zlatega priznanja dr. Angele Piskernik« Vinka 
Hafnerja, ki aktivno sodeluje v PD Škofja Loka že od leta 1951. Leta 1962 je 
opravil tečaj za gorskega stražarja in postal tudi inštruktor na tečajih za gorske 
stražarje in je še vedno aktiven. V letu 2016 pa je diplomo dr. Angele Piskernik, 
ki je danes najvišje priznanje  na področju varstva narave, prejela Ivanka Dolenc. 
 
 
Marta Bašelj,  
načelnica odseka za VGN 
 

 
 
 
  

Lepi čeveljc (desno) 
 
 

Vseslovensko srečanje varuhov gorske 
narave PZS, oktobra 2014 na Lubniku 

(spodaj) 
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KOMISIJA ZA LOŠKO PLANINSKO POT 
 
 

V počastitev tisočletnice Škofje Loke v letu 1973 je 
Planinsko društvo Škofja Loka v sodelovanju s PD Žiri in 
PD Železniki določilo in zaznamovalo posebno Loško 
planinsko pot (LPP), transverzalo po slemenih in vrhovih 
predgorja Julijskih Alp, do koder je segalo ozemlje tedanje 
občine Škofja Loka, tu in tam pa še malo čez.  
Že v letu 1972 in v začetku leta 1973 so delovni člani 
imenovanih planinskih društev določili 170 km dolgo traso 
s 32 kontrolnimi točkami, jo opremili s posebnimi 
markacijami in s črko L in smerokazi ter s kontrolnimi žigi. 

Slovesno odprtje LPP je bilo v nedeljo, 25. marca 1973. 
 
Sedaj za Loško planinsko pot skrbi komisija v sestavi: Slavko Bašelj – načelnik , 
Lado Jugovic – namestnik načelnika in Dane Kokalj – član. 
 
Naša primarna naloga je kontrola poti, žigov in potrditev dnevnikov o 
prehojeni poti. 
 
Vsako leto veliko pohodnikov, predvsem iz Slovenije in sosednje države 
Hrvaške, prehodi LPP. Nekateri so navdušeni nad potjo in  se ponovno vračajo. 
Zakonca Anica in Jože Bučar iz Ljubljane jo prehodita vsako leto, letos že 
šestindvajsetič. Želimo si čim več takih pohodnikov. 
Od odprtja do sedaj je bilo na podlagi potrjenih dnevnikov izdanih 3336 značk. 
Največ, kar 2682, je tistih, ki so prehodili LPP enkrat, 654 pohodnikov pa je 
LPP prehodilo večkrat. 
Poleg potrjevanja dnevnikov o prehojeni LPP smo poskrbeli, da so bile 
dotrajane  vpisne knjige ter iztrošeni in odtujeni žigi na kontrolnih točkah v čim 
krajšem času zamenjani z novimi. Skupaj z markacisti društev,  po ozemlju 
katerih poteka LPP, sproti rešujemo vse težave, ki se pojavijo na poti in o 
katerih nas obveščajo pohodniki. 
S skupnimi močmi smo rešili težave pri prehodnosti in označenosti poti na 
posameznih odsekih, ko sta LPP močno poškodovala žled in snegolom. 
 
Vsako leto imamo v programu izletov PD Škofja Loka pohod po Loški 
planinski poti. 
 
 
Slavko Bašelj,  načelnik komisije za LPP 

Slavko Bašelj 
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SPOMINSKI POHOD »PO POTI CANKARJEVEGA 
BATALJONA« S PASJE RAVNI V DRAŽGOŠE 

 
 

Tradicionalni spominski pohod v spomin na dogodke v 
Dražgošah v januarju 1942 organizira poseben odbor pri 
PD Škofja Loka. V januarju 2017 je bil izveden že 38. 
pohod. Odbor sestavljajo planinski vodniki, člani 
vodstvenih organov PD in nekateri drugi sodelavci 
predvsem s tehnično pomočjo. Kljub dolgoletni tradiciji so 
do sedaj odbor vodili le trije načelniki: Miloš Mrak (1980–
1991), nasledil ga je Tone Mulej (1991–2003), njega pa Iris 
Todorovič, ki odbor vodi še sedaj.  
V knjigi 100 let PD Škofja Loka 1907–2007 je za vsako leto 

prikazano število udeležencev in koliko se jih je udeležilo prvič. Ta pregled 
nadaljujemo za zadnje desetletje 2008–2017. 
 

Pohod Leto 
Število 

pohodnikov 
 Pohod Leto 

Število 
pohodnikov 

29. 2008 267  34. 2013 592 

30. 2009 407  35. 2014 614 

31. 2010 349  36. 2015 514 

32. 2011 361  37. 2016 153 

33. 2012 554  38. 2017 352 

 
Po številu pohodnikov, po odmevnosti v javnosti in pomenu, ki ga pohodu daje 
Komite za organizacijo in izvedbo dražgoških prireditev pri Občinskem 
združenju borcev za vrednote NOB Škofja Loka, je pohod dejansko 
vseslovenski. 22. pohoda leta  2001 se je udeležil Milan Kučan, 35. pohoda leta  
2014 pa Borut Pahor, oba v funkciji predsednika države.  
Glavni odbor Zveze združenj borcev NOB Slovenije je za uspešno in množično 
izvedbo spominskih pohodov s Pasje ravni v Dražgoše podelil PD Škofja Loka 
zlato plaketo, Organizacijski komite pa v januarju 2016 SVEČANO LISTINO 
za uspešno izvedbo dosedanjih pohodov. 
Od januarja 2017 poteka pohod iz Črnega vrha (Dom krajanov) čez Polhovec, 
mimo zaselka Staniše do Zminca v Poljanski dolini. Sledi vzpon do Breznice, 
kjer je krajši počitek za osvežitev, v Selški dolini se spustimo do Zabrekev 
(počitek za čaj in malico) in nadaljujemo v Dražgoše do šole. Za nemoten potek 
pohoda je treba opraviti razgovore o celotni trasi z vsemi sodelujočimi, dan, dva 
pred pohodom pa traso prekontrolirati in očistiti motečih zaprek, ki jih 
napravita sneg ali žled. To opravi ožja skupina članov odbora.   

Iris Todorovič 
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Na dosedanjih 38 pohodih je sodelovalo 4675 oseb in opravilo 10 480 pohodov. 
Več kot 10 pohodov je opravilo 150 pohodnikov, trije že 30 (Vinko Hafner, 
Lojze Kovič in Jože Stanonik, ki je bil že na 34 pohodih). Vsako leto je ena 
tretjina pohodnikov novih, s čimer se ohranjata tradicija in spominski pomen 
pohoda v Dražgoše.  
Vremenske razmere pomembno krojijo udeležbo na pohodu, predvsem pri prvi 
udeležbi. Na skoraj deseturni poti se pohodniki moramo prilagoditi nočni poti 
skozi gozdove v snegu, včasih megli, dežju, ledu in ob nizkih temperaturah. 
Zato posebej opozarjamo, da naj se pohoda udeležijo le tisti z dobro kondicijo. 
Od tega je odvisen tudi potek pohoda. Težave, ki nastanejo s posameznikom, če 
poti ne zmore več,  nam vsakokrat, če je to potrebno, pomagajo reševati gorski 
reševalci Društva GRS Škofja Loka, ki se jim za sodelovanje zahvaljujemo. Za 
uspeh dražgoške prireditve se posebej trudijo domačini, zlasti gasilci, ki vse 
pohodnike ljubeznivo sprejmejo.  
PD Škofja Loka spominskemu pohodu daje poseben pomen in veljavo, zato se 
bo trudilo tudi v bodoče, da bo dobro organiziran in speljan v zadovoljstvo vseh 
udeležencev in prireditelja dražgoških slovesnosti.  
Televizija Slovenije je leta 2011 predvajala reportažo o spominskem pohodu 
Pasja ravan–Dražgoše. Pri snemanju na terenu so sodelovali člani PD Škofja 
Loka.  
 
 
Zapisal: Jože Stanonik 
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TURNOKOLESARSKI ODSEK V PD ŠKOFJA LOKA 
 
 

Turnokolesarski odsek Planinskega društva Škofja Loka je 
bil ustanovljen decembra 2014. Goji turnokolesarsko 
dejavnost kot obliko gibanja v hribih. Organizira skupne 
ture po načelih turnega kolesarstva in spodbuja člane k 
usposabljanju za turnokolesarskega vodnika. Zavzema se za 
spremembo zakonodaje v smeri večje svobode gibanja s 
kolesom v hribih ob upoštevanju zaščite okolja in 
odgovornosti ter spoštovanju do ostalih obiskovalcev 
hribovitega sveta. 

 
Dejavnosti za turnokolesarstvo so:  

 promovirati turno kolesarstvo kot obliko gibanja v naravi 

 organizacija skupnih tur po načelu turnega kolesarjenja 

 vzpodbujanje povezovanja turnokolesarskih odsekov znotraj planinskih 

društev PZS  

 izvajanje izobraževanj za turnokolesarskega vodnika I in II 

 sodelovanje s Komisijo za pota 

 vzpodbujati spremembo zakonodaje v smeri večje svobode turnega 

kolesarstva 

 sodelovanje z drugimi odseki v PD Škofja Loka 

 
Naše osnovno vodilo je častni kodeks slovenskih planincev. 

 Kolesari samo po dovoljenih poteh. Na poteh, namenjenih pešcem in 

kolesarjem, imajo pešci prednost. Po gozdovih, travnikih in drugih 

vrstah brezpotja se ne vozimo. Upoštevaj zapore poti (če nisi prepričan, 

vprašaj), izogni se prečenju zasebnih zemljišč, zagotovi si dovoljenje, ko 

je to potrebno. Način kolesarjenja vpliva na odločitve in politiko 

lastnikov in upravljalcev zemljišč. 

 Kolesari brez puščanja sledi. Kolesari podlagi primerno. Razmočena 

podlaga se hitreje poškoduje. Ne zaviraj z blokiranim zadnjim kolesom. 

Uporabljaj obstoječe poti, ne delaj novih in ne delaj bližnjic. Kar si 

prinesel v naravo, odnesi tudi domov.  

 Nikoli ne plaši živali. Nenadna pojava, hiter gib, hrup plaši živali. To 

lahko postane nevarno zate, za druge in za živali. Živalim pusti dovolj 

Tomo Hafner 
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prostora, da se lahko umaknejo. Bodi pozoren, ko pelješ mimo konja, in 

upoštevaj navodila jezdeca. Lese pusti take, kot si jih našel.  

 Obvladuj kolo. Upoštevaj hitrostne omejitve, priporočila in lastne 

sposobnosti. Neprevidnost lahko povzroči nesrečo. Za ovinki in 

mrtvimi koti vedno pričakuj ovire ali druge uporabnike. 

 Spoštuj ostale uporabnike. Ne plaši drugih, daj vedeti, da prihajaš. 

Prijateljski pozdrav je zelo dobrodošel. Bodi uvideven: upočasni vožnjo, 

vzpostavi komunikacijo, če je potrebno, se umakni oz. sestopi s kolesa. 

Vedno ponudi pomoč, kadar je to potrebno. Izbiraj manj obiskane poti. 

 Ture načrtuj vnaprej. Vedno moraš upoštevati, v kakšnem stanju je 

tvoja oprema, kakšne so tvoje sposobnosti, kakšen je teren, kamor se 

odpravljaš, in se temu primerno pripravi. Bodi samozadosten, vzdržuj 

opremo, s seboj nosi potrebne zaloge živil, prvo pomoč in rezervno 

opremo (tehnična oprema, oblačila). Dobro izpeljana tura je v 

zadovoljstvo in ne v breme drugim. Vedno nosi čelado in drugo 

primerno zaščitno opremo.  

 
Samo s pozitivnim okoljevarstvenim odnosom in z družbeno odgovornostjo 
bomo lahko obdržali poti. 
 
 
Tomo Hafner, 
načelnik turnokolesarskega odseka  
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GOSPODARSKA KOMISIJA 
 
 

 Za področje gospodarjenja z objekti deluje v okviru 
planinskega društva šestčlanska gospodarska komisija 
(GK), ki jo vodi načelnik Matjaž Čepin. 
 
GK se ukvarja s spremljanjem poslovanja doma na 
Lubniku in koče na Blegošu. Spremlja primernost ponudbe 
in cen ter delo oskrbnikov oz. oskrbnic. Pozorni smo na 
to, da so cene za obiskovalce primerne in primerljive z 
drugimi ponudniki. Temu ustrezni so tudi rezultati 
poslovanja, saj obe koči poslujeta pozitivno. Z delom 

oskrbnic in oskrbnikov v tem obdobju smo zadovoljni. Naš namen ni čim večji 
dobiček, ampak ustvariti toliko presežka dohodka, da lahko redno vzdržujemo 
koči in izvedemo tudi kakšno potrebno investicijo za še boljše delovanje koč. Na 
drugi strani je dejstvo, da je obisk močno odvisen od vremenskih razmer. 
Del sredstev pridobimo tudi z oddajanjem prostora za TV-pretvornike in 
opremo v domu na Lubniku. 
 
Druga naloga GK je predlaganje, organizacija in spremljanje izvajanja tekočega 
in investicijskega vzdrževanja objektov. Planinsko društvo skrbi za redno 
vzdrževanje in posodabljanje svojih objektov, saj le-to omogoča vedno boljši 
obisk in zadovoljstvo obiskovalcev. 
Precej aktivnosti je bilo v zadnjih letih namenjenih vzdrževanju in obnovi 
žičnice za oskrbovanje doma na Lubniku. Zgrajen je bil nov vmesni steber, 
zamenjana vlečna vrv in pogonski elektromotor. Skupna vrednost obnove 
žičnice je bila 14 350 evrov. 
Prav tako smo obnovili skladišče z dvorano v ostrešju objekta v Breznici.  
 
Na področju investicij je bil v zadnjem desetletju storjen največji poseg v 
obnovo koče na Lubniku. Obnovili smo notranjost restavracijskega dela, 
kuhinjo in sanitarije. Napeljano je bilo novo centralno ogrevanje, zamenjana so 
bila okna, obnovljeni vse inštalacije, stene, podi, stopnišča in terasa. Zgrajena je 
bila tudi čistilna naprava na vzhodnem delu objekta. 
Tako imata sedaj obe koči čistilno napravo, ki ustreza predpisom na tem 
področju. 
V nadstropju smo obnovili sobe za osebje in goste in zgradili nove sanitarije. 
Vrednost investicije skupaj z dodatnimi deli, ki so se pokazala kot potrebna ob 
rušitvi, je bila 160 000 evrov in je bila delno financirana s sredstvi Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in proračuna Republike Slovenije v znesku 72 467 

Matjaž Čepin 
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evrov, proračuna občine Škofja Loka v znesku 10 000 evrov in z lastnimi 
sredstvi, saj je bil pri Gorenjski banki najet srednjeročni kredit v znesku 25 000 
evrov že v celoti odplačan v začetku leta 2016. Prav tako smo pri banki najeli 
premostitveni kredit v višini 50 000 evrov, saj smo morali založiti lastna 
sredstva, dokler po končani investiciji nismo prejeli evropskih sredstev. 
Odprtje obnovljene koče je bilo 2. 10. 2010. 
Pri obeh kočah je  bilo nabavljenih nekaj novih miz in klopi za zunanjo uporabo 
in obnovljene obstoječe. 
Pri koči na Blegošu so bila zgrajena otroška igrala, saj kočo obišče veliko družin 
z otroki, v koči pa smo uredili otroški kotiček.  
V letu 2015 je Planinsko društvo kupilo poslovni prostor poleg obstoječih dveh 
pisarn, v velikosti 22,40 m2. Zanj smo plačali 21 000 evrov iz lastnih sredstev, 
delno s pomočjo kratkoročnega kredita, najetega pri Gorenjski banki. Prostor je 
namenjen za sestanke komisij, arhiv planinskega društva in planinsko knjižnico. 
 
Naslednja investicija, ki jo nameravamo izvesti v naslednjih letih, je povečanje 
kuhinje in obnova spalnega dela koče na Blegošu. 
V prvi fazi nameravamo poseči v kočo tako, da bo večji prostor za strežni pult 
in kuhinjo, saj sta glede na število obiskovalcev postala ozko grlo. 
V kleti dozidka pa bo skladišče za pijačo, hrano in embalažo. 
V drugi fazi nameravamo obnoviti spalni del v nadstropju, vključno z izgradnjo 
novih stopnic med spalnima etažama in sanitarijami s toplo in hladno vodo.  
V letu 2016 je bila izdelana idejna zasnova obnove, ki je v skladu s pozitivno 
zakonodajo in prostorskim načrtom občine. 
 
 
Mag. Matjaž Čepin, 
načelnik gospodarske komisije 
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Prenos rezervoarja čistilne naprave 
in obnova doma na Lubniku 
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Oskrbniki v Domu na Lubniku v zadnjih desetih letih: 
 
od 14. 4. 2004 do 5. 1. 2014 Ana Pirc 
od 1. 3. 2014 dalje Cvetka in Janez Šmid 

ter pomočnici oskrbnikov: 
od 1. 3. 2010 do 28. 2. 2011 Marjeta Prevoršek 
od 1. 4. 2011 do 1. 9. 2014 Milena Kužel 

  
 

Ana Pirc: »Kočo moraš imeti rad.«  
 

Lubnik (1025 m) je privlačen cilj izleta Škofjeločanov in 
mnogih drugih obiskovalcev hribov. Oskrbnik doma pa je 
njegova  duša in njegovo srce. Ta ugotovitev prav gotovo 
velja tudi za Anico Pirc, ki je bila deset let (2004–2014) 
oskrbnica Doma na Lubniku. Na občnem zboru Planinskega 
društva Škofja Loka 26. marca 2014 so Anici Pirc  in njeni 
družini podelili priznanje za prizadevno desetletno delo na 
Lubniku. 
 
Kaj pomeni biti oskrbnik planinske koče? 

Biti oskrbnik je kar zahtevno. Kuhinjo moraš obvladati, s strankami moraš biti 
prijazen, znati moraš postreči, da so obiskovalci  zadovoljni, tudi zunaj koče 
mora biti red. Za vikende so bili navajeni, da sta  bili že zgodaj pečeni 
ocvirkovica in pehtranova potica, za rezervo pa še zavitek. Če je bilo lepo 
vreme, je bilo zlasti ob sobotah in nedeljah veliko ljudi, po prodanih količinah 
čaja smo ugotavljali njihovo približno število. Običajno smo prodali štiristo 
petdeset čajev na dan.  Leta 2006 smo v desetih mesecih prodali kar devetnajst 
tisoč čajev.  
 
Deset let si bila oskrbnica. Kar dolga doba je to. Si ta čas kdaj pomislila, 
da bi odnehala in odšla nazaj v dolino? 
Kočo moraš imeti rad, potem si lahko toliko časa tam. Kar koli delaš, moraš 
delati z voljo, potem ti tudi vse uspe. Nisem se z nikomer skregala, res je, da 
pride vse sorte, a se je treba znati prilagajati. Vse moraš delati z ljubeznijo. 
Nobenih izkušenj nisem imela na tem področju. Nikoli prej nisem kuhala tako 
velikih količin hrane. Ko sem se obotavljala, da bi prevzela vlogo oskrbnika, me 
je Jože, ki je bil predsednik Planinskega društva Škofja Loka, potolažil: »Boš pa 
kuhala manjše količine obrokov, pa te večkrat.« Priznam, prvih šest mesecev 
sem imela manjšo krizo, pogrešala sem stik z domačimi. 
 

Anica Pirc 
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Kako se spominjaš tega obdobja? 
Lepo je bilo, res. Še sploh zdaj, ko premlevam za nazaj in gledam fotografije.  
Jure Štancer mi je ob vsakem vremenu prav vsako soboto že ob šestih zjutraj 
prinesel svež kruh na Lubnik. Tudi domači so mi ob koncih tedna prišli 
pomagat, in to vsa leta. Če mi ne bi stali ob strani, zagotovo ne bi zdržala toliko 
časa.  
Pa tudi prva štiri leta sem prihajala na Lubnik ob sredah, ker je bil na Lubniku še 
Luciano de Francesci – Lučo, s katerim sva skupaj preživela štiri lepa leta. Lučo 
je sicer na Lubniku skupno preživel trinajst let, od tega dve leti kot oskrbnik 
Doma na Lubniku. Ko se je obnavljal Dom na Lubniku, je bilo pa kar težko 
delati. Nemogoče razmere so bile to, bili smo brez sanitarij, spali smo v vrhnjih 
prostorih, stopnic pa še ni bilo,  zeblo nas je, v šupi sem kuhala … Ni bilo 
prijetno. Z Marjeto sva velikokrat šli ob osmih zvečer domov in prišli zjutraj ob 
petih nazaj.  
 
Anica Pirc je tudi članica Kluba Lubnikarjev in ko sem odhajala od nje, sem 
opazila, da na steni njenega stanovanja poleg priznanja za desetletno prizadevno 
delo na Lubniku visi tudi priznanje za tisoč vzponov na Lubnik.  
 
 
Dana Mohar, dne 7. november 2016  
 
 
 

Janez Šmid: »Lepo je tukaj, le planino in krave pogrešam.« 

 
V meglenem jesenskem jutru sva s prijateljico zakoračili z 
Mestnega trga proti Lubniku, v pričakovanju, da naju gor 
čaka sonce. In res. Pohodniki, bilo jih je vse polno okrog 
doma, so se nastavljali sončnim žarkom in uživali v hrani in 
pijači. Ko sva vstopili v dom, se je tudi pred pultom trlo 
obiskovalcev. Oskrbnik Doma na Lubniku Janez Šmid se je 
kar težko odtrgal od dela, da mi je odgovoril na nekaj 
vprašanj. Povedal je, da že 30 let takole po kočah kuha, 
peče in streže planincem, pomaga mu žena Cvetka, občasno 
pa tudi drugi. Bil je oskrbnik že na Zelenici, Uršlji gori, 

Krvavcu … Zdaj pa je že dve leti in pol na Lubniku. Z veseljem je poudaril, da 
ljudje radi jedo, proda veliko hrane in tudi veliko pohval sliši o njej. Izbira hrane 
na Lubniku je res pestra. V soboto so nudili segedin, ričet, pasulj in joto s 
klobaso, vampe, golaž, pečenice, zelje, govejo juho, ocvirkovko, pehtranovo in 
makovo potico, jabolčni zavitek, borovničeve, skutne in orehove štruklje. Zelo 

Janez Šmid 



   110 let Planinskega društva Škofja Loka  | 87 

dobro sodeluje s Planinskim društvom Škofja Loka glede oskrbovanja in 
vzdrževanja koče.  
 
»Pa previdno v dolino, pot je spolzka,« je bil dobrodošel nasvet Janeza Šmida, 
preden sva se začeli vračati v megleno morje.  
 
 
Dana Mohar, dne 22. oktober 2016 
 
 
 
 

Oskrbniki v koči na Blegošu v zadnjih desetih letih: 
 
od 24. 4. 2007 do 31. 5. 2014 Ivan in Marija Orešnik 
od 1. 6. 2014 dalje Tatjana Letnar 
 
 

Ivan Orešnik 
 

»Hvala Bogu, da si šel na Blegoš. Ta te je obvaroval 
stresa,« so besede moje žene. 
Ivo Orešnik je zelo zanimiv sogovornik. Sedem let (2007–
2014) je bil oskrbnik Koče na Blegošu in iz svojega 
planinskega nahrbtnika je stresel kar nekaj prigod, ki jih je 
povedal na iskriv in humoren način.  
 
Kaj te je pripeljalo do odločitve, da sprejmeš to 
zahtevno službo? 
Zadnje delovno mesto mi je zaradi odnosov v pretežno 
mladem kolektivu precej najedalo živce. Po prvem namigu 

dve leti prej sem na naslednjem razpisu PD Škofja Loka sprejel izziv za 
oskrbnika na Blegošu. Takrat mi je manjkalo še pet let do upokojitve. Sam sem 
imel povsem jasno predstavo, kako bo, medtem ko je bil za domače precejšen 
šok. Žena si ni predstavljala, kako kuhati kaj več kot le za družino. Potolažila se 
je, ko sem za pomoč zaprosil upokojeno sodelavko, ki je vse življenje delala kot 
kuharica. Bila je pripravljena pomagati ob vikendih. Njenih veščin pa sem se 
navzel tudi sam; tako sem kasneje, ko je zaradi slabega zdravja pomagala vse 
manj, kuharijo prevzel sam. Žena in njena sestra sta prevzeli peko. Strežba je 
bila v moji domeni; pomoč pa sta mi kljub službi obljubili tudi obe hčerki.  
 

Ivo Orešnik 
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Glede na to, da ste imeli, predvsem vaša žena, na začetku veliko 
pomislekov v zvezi s pripravo hrane, pa se vam je potem to kar dobro 
izšlo, kajne? 
Ja, res je, s skupnimi močmi nam je stvar kar stekla. Začetek oskrbništva je bil 
čudovit. Lepo vreme in pohod v prvomajskih praznikih sta privabila množico 
obiskovalcev. To nam je dalo pravi zagon. Hčerama je priskočilo na pomoč tudi 
nekaj njunih prijateljic in nastala je ekipa za pomoč ob vikendih. Prva leta nam je 
bilo vreme neverjetno naklonjeno, saj nam ni do novoletnih praznikov pokvarilo 
nobenega vikenda. Pri PD Škofja Loka so mi pri izbiri dobavitelja hrane in 
pijače dali več ali manj proste roke. Obiskovalcem smo imeli kaj ponuditi: 
ocvirkovico, flancate, buhteljne ter razne enolončnice. okusna hrana jim je šla v 
slast. Tako je kako nedeljo proti popoldnevu že zmanjkalo katere od enolončnic 
in smo jo morali zbrisati s table z dnevno ponudbo. Ljudje, ki so še čakali na 
hrano, pa so zato nemalokrat moledovali: »Ne nam tega zbrisat.« 
 
Koča na Blegošu ima certifikat Družinam prijazna planinska koča. Kaj to 
pomeni? 
Leta 2012 je koča med prvimi prejela naziv in certifikat Planinske zveze 
Slovenije Okolju prijazna koča, leto kasneje pa tudi naziv Družinam prijazna 
koča. Koča na Blegošu ima otroški kotiček, zunaj so igrala, tudi sama 
dostopnost in lega omogočata družinam varen vzpon in varno zadrževanje v 
njeni okolici. Osebje koče mora sprejeti družine z otroki z vso pozornostjo in 
razumevanjem. Poskrbeti pa je bilo treba tudi, da je bila notranja oprema dovolj 
varna tudi za otroke. Tako smo npr. otroška ležišča opremili z ograjicami.  
 
Katere dejavnosti so potekale ob blegoški koči in v njej? 
Dostikrat Blegoš ni bil samo cilj planincev in pohodnikov, ampak so bile tu 
organizirane tudi različne prireditve. Tako je bil eden od najmnožičnejših pohod 
ob dnevu osvoboditve, v juniju so se predstavile kmečke žene, ŠD Hotavlje je 
bilo organizator teka Kopačnica–Blegoš–Kopačnica ter v septembru kolesarska 
dirka Hotavlje–Blegoš. Potekala so tudi srečanja vaščanov podblegoških vasi ter 
članov stranke SDS za Gorenjsko. Večja prireditev je bila tudi ob zaključku 
akcije Blegoške korenine. V okviru PZ Slovenije smo gostili usposabljanje 
markacistov in varuhov gorske narave. Prav posebno pa smo bili presenečeni 
nad neverjetnim obiskom ob zimskih polnih lunah.  
 
Kateri spomini iz tvojega blegoškega obdobja so najbolj živi? 
Seveda pa vedno ni bilo idilično. V sedmih letih smo marsikdaj doživeli 
dolgočasne in v meglo zavite vikende. Tudi zime so bile vražje. Velikokrat je 
bilo že težko priti gor, potem pa še najprej zgrabiti za lopato in odkidati zamete, 
da sem kočo sploh lahko odprl. Šele ko je zaprasketalo v peči, sem si lahko 
oddahnil. Prigod se je nabralo v teh letih kar precej. Naj omenim le dve, ki 
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nakazujeta, kako različni so obiskovalci. Neke nedelje se je zgodilo, da sta prišli 
na Blegoš dve starejši gospe. Ko sta se želeli vrniti na izhodišče, kjer sta pustili 
avto, enostavno nista vedeli, kod se morata vračati. Ko sem ju prosil, naj opišeta, 
kje sta parkirali avto, ob kozolcu, ob hiši, povesta, ali sta šli mimo kakšnega 
znamenja, poslopja, nista znali odgovoriti prav ničesar. Še zdaj ne vem, kako mi 
je uspelo ugotoviti, da sta prišli z davške smeri. Opisal sem jima pot v Davčo, 
nato pa držal pesti, da jima bo uspelo priti do njunega avta. Drugič se je spet 
zgodilo, da sta pozimi po štirih urah hoje iz Hotavelj prigazila starejša zakonca. 
Mož je bil precej izčrpan, žena pa je vztrajala, da se bosta vrnila po isti poti, 
čeprav ju je bil lastnik avta v ogradih na mojo prošnjo pripravljen odpeljati do 
njunega avta. Kako sta se potem odločila, mi ni znano.  
 
Ob zaključku pogovora je Ivo še dodal: » Rad bi videl, da bi se Škofjeločani 
večkrat podali tudi na Blegoš, tako kot na Lubnik.«  
 
Še Ivova zgodba o petelinu: 
Že kaki dve leti pred mojim prihodom je bila prava atrakcija divji petelin, ki se je 
zadrževal v bližini koče na Blegošu. Lovci so menili, da gre pri njem za gensko 
napako, saj ni običajno, da se divji petelin druži z ljudmi. Žal je ravno v času, ko 
sem jaz prevzel oskrbništvo nad kočo na Blegošu, doživel žalostni konec. Toda 
že naslednje leto so v bližnji okolici koče poiskali svoj življenjski prostor trije 
divji petelini, ki so jim prav tako pripisovali podobno gensko okvaro. A so na 
žalost postali tarča radovednih obiskovalcev, ki so jih zalezovali globoko v 
njihov prostor. Veliko ljudi se je hvalilo s srečanjem z njimi ter v dokaz kazalo 
fotografije. Nek obiskovalec mi je tudi povedal, da je videl ob petelinu množico 
ljudi, ki so s škljocanjem nadlegovali ubogo žival. Če bi takrat obstajali »selfiji«, 
bi bil marsikateri obraz ovekovečen s petelinom v ozadju. Pred leti pa ni bilo 
videti nobenega več. Kaj se je z njimi zgodilo, ne vem. Morda so se spametovali 
in si pred nadležnimi obiskovalci poiskali mirnejša, manj obljudena območja. 
 
 
Dana Mohar, dne 9. november 2016 
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Tatjana Letnar: »Na Blegošu sem našla notranji mir in zadovoljstvo.« 
 

Tatjano je življenje že dodobra preizkušalo. Razšla se je s 
prijateljem, s katerim sta vodila kmetijo odprtih vrat; 
štiriletnega sina je kljub njenemu nasprotovanju sodnica 
dodelila očetu, in to je bilo zanjo in njeni hčerki, ki sta ostali 
pri njej, zelo boleče. Taki in še drugi stresi so povzročili, da je 
zbolela za rakom, a je našla moč v družinskem okolju in ga 
uspešno premagala. V pisarni planinskega društva Škofja Loka 
je takole stekel najin pogovor. 
 
Dve leti in pol si oskrbnica planinske koče na Blegošu. 

So se tvoja pričakovanja uresničila? Kaj te je pripeljalo na Blegoš? 
Iskala sem službo, sem pa tudi že od nekdaj imela željo biti oskrbnica v 
planinski koči. Odzvala sem se na razpis in bila izbrana. Nikoli ne bom pozabila 
tega, 2. junija 2014 sem prevzela kočo, 9. junija pa sem praznovala petdeseti 
rojstni dan.  Res da je naporno, delo od jutra do večera, a sem zelo zadovoljna, 
če so tudi obiskovalci zadovoljni s hrano in peko. 
 
Kdo ti pa pomaga? 
Večinoma mi pomagajo sin, hčerka, sinovo dekle in tudi Anica Pirc, ki je bila 
včasih na Lubniku. Lahko bi rekla, da gre kar za »družinsko podjetje«. 
 
Prejšnji oskrbnik Ivo Orešnik je pogrešal večjo kuhinjo in daljši strežni 
pult. Se tudi tebi zdi, da bi bilo treba kuhinjo in pult povečati? 
Seveda, to bi bilo nujno, če bi hoteli, da bi bili vsi obiskovalci dobro in hitro 
postreženi. Odpadle bi čakalne vrste pred pultom in tako bi bilo tudi 
zadovoljstvo planincev večje.  
 
Planinska koča na Blegošu je pridobila tudi certifikat Okolju prijazna 
koča. Kaj to pomeni? 
Pijače ne smeš prodajati v pločevinkah, vsa pijača mora biti ustekleničena, 
uporabljati ne smemo agresivnih čistil, toaletni papir mora biti biološko 
razgradljiv, ob koči je tudi čistilna naprava. Nasploh mora biti vse bolj naravno, 
npr. na mizah ne smejo biti plastične rože.  
 
Ko mi je  Tatjana pokazala fotografije sončnega zahoda, ki jih je posnela na 
Blegošu, sem začutila, da je tu ob socialni varnosti našla tudi lepoto in mir, ki ju 
je prej tako pogrešala.  
 
 
Dana Mohar, dne 12. december 2016  

Tatjana Letnar 
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KOČA NA BLEGOŠU 
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DOM NA LUBNIKU 
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SPOMNIMO SE PREMINULIH 
 
 
V desetletju 2007–2016, ki ga obravnavamo ob 110-letnici PD Škofja Loka, so 
se poslovili nekateri naši člani, ki se jih spominjamo s posebnim spoštovanjem, 
ker so bili nekdaj nosilci pomembnih nalog, ki jih je opravljalo PD in so po več 
mandatov sodelovali v organih vodenja in odločanja v PD.  
 
JOŽE FILIPIČ (1929–2010) 
Od leta 1973, ko je Jože Filipič postal član našega PD, ga vse do zadnjih dni 
srečujemo v organih društva tam, kjer je bilo treba poprijeti za delo. Vedno se je 
udeleževal številnih prostovoljnih delovnih akcij, pri gradnji koče na Blegošu, 
vzdrževanju doma na Lubniku, vzdrževanju poti na postojanki, gradnji žičnice 
in njenem 10-letnem upravljanju.  
PD in PZS sta se Jožetu skromno oddolžila s srebrnim in zlatim častnim 
znakom PZS, plaketo PD in spominsko plaketo PZS, za 18-letno članstvo v 
vodenju PD in 14-letno gospodarjenje z domom na Lubniku. Nepogrešljiv je bil 
pri finančnem svetovanju; odločanju o naložbah in nabavi v času pomanjkanja 
za planince pomembnih artiklov.  
 
LUCIJAN DE FRANCESCHI – LUČO (1937–2010) 
Njegova aktivnost se je pričela pred 40 leti z lubnikarstvom in prostovoljnim 
delom za oskrbovanje koče na Blegošu in doma na Lubniku. Po upokojitvi je 
prevzel pašo na Blegošu, istočasno je po potrebi prevzemal vlogo oskrbnika 
koče za nekaj dni ali kakšen teden, pa tudi za celo sezono od maja do oktobra. 
Svoje oskrbništvo je nadaljeval na Lubniku v letu 1996 in bil oskrbnik in 
pomočnik oskrbnice. Lučo je bil prava maskota Lubnika. S svojo prijaznostjo in 
duhovitostjo je privabljal pohodnike, dokler ga ni strla bolezen.  
Za svoje delo je prejel bronasti in srebrni častni znak PZS. 
 
JOŽE NASTRAN (1918–2012) 
V spoštljivi starosti 94 let se je poslovil Jože Nastran. Od 1000-letnice Škofje 
Loke, ki smo jo praznovali v letu 1973, je bil na odgovornih dolžnostih v PD. 8 
let je bil gospodar doma na Lubniku, tri mandate član upravnega odbora in prav 
toliko član nadzornega odbora in njegov predsednik. Kot vztrajen lubnikar je to 
goro osvojil skoraj tisočkrat, se udeleževal delovnih akcij pri gradnji koče na 
Blegošu, njeni razširitvi in vzdrževanju.  
Za prizadevno in dolgoletno delo je prejel bronasti, srebrni in zlati častni znak, 
ob 80-letnici pa tudi spominsko plaketo PZS. 
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STANE PORENTA (1929–2012) 
Frtunovcov Stane, kot smo mu rekli njegovi planinski sopotniki, se je zelo 
koristno vključeval v vodenje PD in v priprave za gradnjo koče na Blegošu ter v 
gospodarjenje z obema postojankama loškega PD. Vestno je celo desetletje 
opravljal naloge načelnika gospodarske komisije, ki je skrbela za vzdrževanje 
planinskih postojank na Blegošu in Lubniku in njuno oskrbo v času poslovanja. 
Dogovori za nabavo, prevoz blaga in vzdrževanje poti so bile njegova skrb. 
Uspešen je bil tudi pri organiziranju številnih delovnih akcij, ki so sledile skozi 
vse leto. Za svoje delo je prejel bronasti, srebrni in zlati častni znak PZS, plaketo 
PD in bronasto Bloudkovo značko.  
 
CIRIL PLEŠKO (1932–2015) 
Ciril Pleško je bil kar 64 let član loškega PD in ves ta čas aktiven član organov 
vodenja, nadzora, delovnih skupin in markacijskega odseka, ki ga je vodil več 
desetletij. Kot izreden poznavalec planinskih poti je sodeloval pri njihovih 
označevanjih, vzdrževanju, vnašanju v planinske in turistične karte, ki so služile 
tisočerim pri doseganju željenih ciljev. Mnogo časa je poklonil PD pri gradnji in 
vzdrževanju loških planinskih objektov. Bil je eden od nosilcev trasiranja Loške 
planinske poti, ki je bila dana planincem ob 1000-letnici Škofje Loke v letu 1973 
in je še danes vabljiva v vseh letnih časih in za vse generacije. 
PD in PZS sta Cirila nagradila z bronastim, srebrnim in zlatim častnim znakom 
PZS, plaketo PD, Knafeljčevo diplomo, spominsko plaketo in svečano listino 
PZS. Pomembno se je udejstvoval tudi pri petju v kvartetu SPEV in MPZ 
Lubnik.   
 
MARINKA PAVIČEVIČ (1923–2016) 
Marinko Pavičevič smo dolga leta v PD poznali kot vestno in strokovno 
sodelavko na finančno–materialnem področju. Dve desetletji je opravljala te 
naloge, skrbela za inventurne preglede, dežurala ob koncih tedna na Lubniku in 
Blegošu. Svoje stanovanje je dajala na razpolago za sestajanje članov UO PD ali 
ob drugih priložnostih, ko je bilo treba reševati pomembne naloge za PD. 
Redno se je udeleževala tudi Čadeževih izletov. 
Za svoje vestno in prizadevno delo je prejela bronasti, srebrni in zlati častni znak 
PZS, od društva pa priznanje in spominsko plaketo.   
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Z leve proti desni: Ciril Pleško, Marinka Pavičevič, Stane Porenta, Jože Stanonik 

Planika ali očnica (Leontopodium alpinum) 
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DRUŠTVO GRS ŠKOFJA LOKA 
 
 
Minilo je 38 let od ustanovitve Gorske reševalne službe v Škofji Loki. Ustanovni 
občni zbor postaje GRS pri PD Škofja Loka je bil 8. decembra 1978. 
Ustanovitev je omogočil sklep Komisije za GRS pri PZS pod vodstvom 
takratnega načelnika Bineta Vengusta (14. 11. 1978), da se ustanovi postaja GRS 
v Škofji Loki. Največ zaslug za ustanovitev postaje gre pripisati Pavletu Šeguli, ki 
je s svojim marljivim delom v komisiji za GRS in PZS prepričal člane Komisije 
za GRS, da je tudi v takem ne povsem gorskem področju postaja GRS potrebna 
in lahko uspešno deluje.  
 
Med prvimi soustanovitelji Gorske reševalne službe leta 1912 je bil dr. Demšar, 
ki je bil rojen v Železnikih.  
 
Postaja se je leta 2006 preoblikovala v društvo in postala ena od članic Gorske 
reševalne zveze Slovenije. Vodenje postaje je bilo od ustanovitve v rokah 
Zvoneta Korenjaka, leta 2010 ga je nasledil Roman Hartman, sedaj pa društvo 
vodi Pavle Podobnik. Članstvo je v začetnem obdobju pokrivalo minimalne 
normative (trije reševalci) za obstoj postaje s strani komisije za GRS. A so se 
ustanovnim članom kmalu pridružili novi pripravniki za reševalce in z leti to tudi 
postali. Dobili smo tudi reševalce letalce, vodnike lavinskih psov in inštruktorje.  
 
Zdaj imamo v društvu 25 gorskih reševalcev z licenco. Od tega dva reševalca 
letalca, vodnika lavinskega psa, zdravnika reševalca letalca in štiri inštruktorje 
GRS. 
 
Financiranje se je z osamosvojitvijo Slovenije uredilo na nivoju države. Preko 
Uprave za zaščito in reševanje RS so urejene dotacije za redno delo in opremo. 
Naše delo je financirano tudi iz fundacije humanitarnih organizacij FIHO in iz 
prispevkov štirih občin, na območju katerih naša postaja deluje. Žal je tudi nam 
recesija oklestila prihodke. Zato so še toliko bolj dobrodošla sredstva 
sponzorjev, ki jih iščemo po najboljših močeh.  
 
Prostore imamo urejene na Trati v objektih Gasilske zveze Škofja Loka. Poleg 
reševalne opreme imamo še tri terenska vozila za prevoz moštva na kraj nesreče.  
Osnovna dejavnost gorske reševalne službe je pomoč ponesrečenim v gorskem 
svetu – planincem, alpinistom, turnim smučarjem, skratka vsem pomoči 
potrebnim v hribih. Poleg tega smo vključeni v sistem varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v RS (nesreče v gozdu, na težko dostopnih terenih in 
reševanje z žičnic v primeru okvar).  
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Stalno se trudimo, da se nivo znanja reševalcev obnavlja z raznimi obnavljalnimi 
tečaji, seminarji, tudi tekmovanji (prva pomoč). Želimo delovati profesionalno 
na svojem področju. Kljub vsemu trudu pa ostaja naše delo na prostovoljni 
osnovi.  
 
Pojavljajo se težave z udeležbo v akcijah med delovnikom. Nekateri delodajalci 
ne dovolijo odsotnosti z delovnega mesta, saj zaradi tega trpi delovni proces. 
Država obljublja sistemske rešitve, a dlje od obljub nismo prišli. 
 
V eni od lanskoletnih akcij smo reševali poškodovanega gozdarja. Pri žaganju 
podrtega drevesa ga je del hloda udaril v nogo in mu jo zlomil. V kratkem času 
smo bili na kraju dogodka, ponesrečenca imobilizirali in ga prepeljali s 
helikopterjem v UKC Ljubljana. Že sami smo bili ponosni, kako hitro in 
uspešno smo oskrbeli ponesrečenca, potem je prišla še zahvala s strani njegove 
družine. To je bilo najlepše plačilo za opravljeno delo. 
 

 
 
Pavle Podobnik,  
načelnik DGRS Škofja Loka  

Člani DGRS Škofja Loka 
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Viri in literatura: 
 
Knjiga 100 let PD Škofja Loka 
Arhiv PD Škofja Loka 
Člani PD Škofja Loka 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Planinci PD Škofja Loka na poti Silva Korena na Krn (julij 2016) 
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Brošuro so finančno podprli:  
 
o ALPETOUR, POTOVALNA AGENCIJA d.o.o.,                              

Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj 
 

o CONSULT COMMERCE d.o.o., 

Dorfarje 17, 4209 Žabnica  
 

o ELEKTRO GORENJSKA, JAVNO PODJETJE ZA DISTRIBUCIJO 

ELEKTRIČNE ENERGIJE d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj 
 

o HABJAN TRANSPORT d.o.o.,  

Trata 50, 4220 Škofja Loka 
 

o KMETIJA ŽUNAR d.o.o.,  

Stara Oselica 61a, 4225 Sovodenj 
 

o KNAUF INSULATION d.o.o.,  

Trata 32, 4220 Škofja Loka 
 

o KOŽUH JANEZ - NOSILEC DOPOLNILNE  DEJAVNOSTI NA 

KMETIJI, Sveti Florijan nad Škofjo Loko 2, 4220 Škofja Loka 
 

o MERCATOR d.d.,                                                                           

Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana 
 

o MESARIJA BOGATAJ GAŠPER s.p.,   

Binkelj 16, 4220 Škofja Loka 
 

o M SORA d.d.,  

Trg svobode 2, 4226 Žiri 
 

o NONPAREL d.o.o.,  

Barletova 4z, 1215 Medvode 
 

o PREVOZ BLAGA, OSEB IN POSREDNIŠTVO IVAN ŠPIK s.p.,  

Poljane 23, 5282 Cerkno 
 

o SIBO G. d.o.o. ŠKOFJA LOKA,                                                      

Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka 
 

o ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB ŠKOFJA LOKA,  

Kidričeva cesta 1, 4220 Škofja Loka  
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PESEM  ŠKOFJELOŠKIH  PLANINCEV 
 

Pot loška vas v planine kliče, 

skoz grebene in skoz griče, 

iz Škofje Loke mesteca, 

vas ljubitelje gora. 
 

Vsi, ki dobri ste planinci, 

možje, dekleta in mladinci, 

od vas zasluga je velika, 

pri gradnji koče vrh Lubnika. 
 

Vaše delo in podvigi, 

vaša pota z njimi žigi, 

se z uspehom je skazala, 

planinska loška transverzala. 

Markacija obeh dolin, 

pelje te na vrh planin, 

še v srcu vzbuja ti pomlad 

ko zagledaš te – narave sad. 
 

Namestil skrinjice vsepovsod, 

vaš planinski je pohod, 

čeprav za hribom Toščem skriti 

so Polhograjski Dolomiti. 
 

Ob nedeljah skupaj zbrani, 

loški so aktivni člani, 

pot jih vodi po strminah, 

s ciljem želja po planinah. 
 

Članom, ki so zaslužili, 

naj bi značko vsi dobili, 

zdravja polna in dobrot 

vaša je planinska pot. 

 

Hafner Lojze,  7. 7. 1975 (originalni prepis) 


