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UVOD 
No, pa je le izšel prvi izvod Planinskega popotnika, ki je bil dolgo na�rtovan in 
v relativno kratkem �asu izdan. Ideja o izdajanju internega �asopisa našega 
društva je zrasla v najinih (Bojan in Matej) mladih in v novinarstvu bolj malo 
podkovanih glavah. Zato Vas že na za�etku prosim, da nama oprostite napake, 
saj sva še za�etnika in upava, da  bova zmogla to dolžnost, ki sva si jo zadala. 
Ker pa nameravava izdajati Planinski popotnik vsako tromese�je, bova 
poskušala biti vedno boljša, ustvarjalnejša in domiselnejša.  
Vsako leto se v društvo nekaj dogaja: hodimo na izlete, sestaja se upravni odbor, 
markirajo se poti, pripravljajo se pohodi, skratka, poskušamo biti aktivni in 
�imbolj prepoznavni v našem okolju, da bi ljudje spoznali naše delo in se še 
sami vklju�ili v Planinsko društvo. V ta namen pa je tudi izšel Planinski 
popotnik, da bi bili �lani in simpatizerji društva seznanjeni z delom in 
aktivnostmi društva. Rada bi dosegla, da ljudje ne bi  pla�evali �lanarine samo 
zato, da imajo popust v planinskih postojankah, ampak da zvedo, da je društvo 
aktivno in da se tudi sami lahko vklju�ijo v delo društva. 
V mesecu marcu organiziramo redni ob�ni zbor in v upravnem odboru smo si 
zadali nalogo, da v delo društva pritegnemo nove ljudi, ki bi s svojimi idejami 
popestrili delo v društvu. Na oglasni deski PD (poleg plakatov za kino) je bilo 
obvestilo, ampak nih�e se ni sam javil oz. nih�e ni nikogar prijavil. Nato smo v 
upravnem odboru sami poskušali najti nove ljudi, vendar so si skoraj vsi našli 
kakšen izgovor. Lahko je kritizirati, težje je sam kaj narediti. Zato smo se 
odlo�ili, da prek Planinskega popotnika poskušamo najti ljudi, ki bi bili 
pripravljeni delati v naslednjih štirih letih. �e ste sami pripravljeni sprejeti 
kakšno delo ali pa želite postati �lan upravnega odbora in spremljati ter aktivno 
sodelovati pri vodenju društva, ali pa mogo�e poznate katerega, ki to želi, samo 
izpolnite priloženo prijavnico, se podpišite z polnim lastnim imenom, ter jo 
pošljite na naslov: 
Bojan Rotovnik  
Ašker�eva 11  
63325 ŠOŠTANJ 
Odlo�ila sva se, da bo letos Planinski popotnik brezpla�en, toda sprejemali ga 
bodo samo tisti, ki bodo poslali izpolnjeno naro�ilnico nanj, ker želima, da ga 
sprejemajo tisti, ki so zainteresirani zanj. 
�e imate kakšno pripombo ali idejo, kako boljše oblikovati Planinskega 
popotnika, lahko to pošljete na zgornji naslov.  
        UREDNIKA: 
        Bojan ROTOVNIK 
         Matej KORTNIK 

 
 



PRIJAVNICA 
 
Prijavljam (ime in priimek):____________________________________ 
 
Naslov:__________________________________________________ 
 
Za (navedite za kakšen položaj):________________________________ 
 
Moji podatki (obvezno):______________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Podpis:_________________        Datum:____________ 
 
Prijavnico oddajte v društveni pisarni ali pa jo pošljite na naslov: 
Bojan Rotovnik 
Ašker�eva 11 
63325 ŠOŠTANJ 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NARO�ILNICA ZA PLANINSKI POPOTNIK: 
 
Ime in Priimek:_____________________________________________ 
 
Ulica oz. kraj:_______________________________________________ 
 
Kraj:___________________________ Poštna številka:______________ 
 
Zaposlen:_________________________________________________ 
 
Telefonska številka:_________________ 
 
�lan Planinskega društva od leta:_____________ 
 
Naro�ilnico oddajte v društveni pisarni ali pa jo pošljite na naslov:  
Bojan Rotovnik 
Ašker�eva 11 
63325 ŠOŠTANJ 
in BREZPLA�NO boste prejemali Planinski popotnik v letu 1995 
 
 



DRUŠTVENA PISARNA 
 
Planinsko društvo Šoštanj je letos dobilo v za�asni najem bivše prostore 
slovenske loterije na Trgu Bratov Mravljak 3 (nasproti TUŠ-a). 
V pisarni bo možno pla�ati �lanarino, se prijaviti na izlete hkrati pa boste lahko 
dobili vse informacije o delovanju planinskega društva. 
 
Delovni �as:  
Torek  od 17h do 19h 
Petek  od 17h do 19h 
Prva sobota 
v mesecu  od 10h do 12h 
 
V društveni pisarni lahko kupite nalepke Gorske reševalne službe, s katero 
postanete njihov podporni �lan in ki stanejo 500 sit. 
 

�LANARINA 
 
A �lani (popusti, dodatno zavarovanje, ipd.)  2800 sit 
 
B �lani (odrasli)          800 sit 
 
C �lani (mladina od 15-18 let, ter dijaki in študentje)  350 sit  
 
C2 �lani (predšolska in osnovnošolska mladina)   250 sit 
 
Za to �lanarino so �lani planinskega društva v gorah nezgodno zavarovani in 
imajo popust pri preno�evanju v planinskih postojankah v Sloveniji. 
To pomeni, da se gorskemu obiskovalcu spla�a v�laniti v planinsko društva, �e 
ima namen že enkrat samkrat preno�evati v planinski ko�i, kjer ima 50-odstotni 
popust na ceno no�nine. 
 

PLANINSKI VESTNIK 
 
Naro�nina na Planinski vestnik, ki letos praznuje 100 letnico izdajanja, za leto 
1995 znaša 2400 sit in je pla�ljiva v najve� dveh obrokih. Naro�ite se lahko na 
Planinski zvezi Slovenije, Dvoržakova 9, 61000 Ljubljana ali po telefonu (061) 
312-553.    

Bojan ROTOVNIK 



OB�NI  ZBOR 
 
PLANINSKO DRUŠTVO 
ŠOŠTANJ 
63325 ŠOŠTANJ 

VABILO 
 

VABIMO VAS NA OB�NI ZBOR  
PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠOŠTANJ, KI BO 

 
V SOBOTO, 25. MAREC 1995 ob 19 URI 

 
V GASILSKEM DOMU V ŠOŠTANJU 

 
1. OTVORITEV IN POZDRAV 
 
2. IZVOLITEV ORGANOV KONFERENCE (delovno  
           predsedstvo, zapisnikar in overovitelj zapisnika) 
 
3. PORO�ILO ( Predsednika, blagajnika in nadzornega  
                          odbora) 
 
4. DELOVNI NA�RT ZA LETO 1995 
 
5. IZVOLITEV NOVEGA UPRAVNEGA ODBORA 
 
6. KULTURNI PROGRAM ( predavanje z diapozitivi, nastop   
                                             pevskega zbora) 
 
7. RAZNO 
      UPRAVNI ODBOR  
      PLANINSKEGA DRUŠTVA  
      ŠOŠTANJ 



FINAN�NO PORO�ILO (1994) 
 
Prihodki: 
V letu 1994 smo slavili 90. letnico obstoja planinskega društva. Za�elo se je z 
zbiranjem prispevkov za žeblji�ke na praporju in prispevek je znašal 77 000 sit. 
Planinska zveza Slovenije je prispevala 25 000 sit, g. Jožica Kvas 10 000 sit, 
Gorenje servis 25 000, KS Šoštanj 50 000 sit, obresti na vezano vlogo 12 464 
sit, �lanarina pa nam je prinesla 97 375 sit.  
Odhodki: 
Odnovil se je prapor in nanj se je dalo pozla�ene lipove liste (žeblji�ke) z imeni 
darovalcev ,ki so prispevali za obnovo praporja. To je stalo 79 950 sit, novi žigi 
društva in žigi kontrolnih to�k po novi Trški poti okoli Šoštanja 19 205 sit. Za 
proslavo, pogostitev in uporabo prostorov v GD, je bilo treba odšteti znesek 43 
841 sit. �e bi morali vse kupiti, bi zagotovo bila ta številka mnogo ve�ja. Tako 
pa smo mesne izdelke, sir in kar se rabi za narezke in obložene kruhke, orehove 
potice in drobno pecivo dobili od sponzorjev oz. so jih prispevali �lani sami. 
Vloženega je bilo ogromno prostovoljnega dela. Zahvaljujemo se vsem 
sponzorjem in neimenovanim �lanom, brez katerih bi bila proslava mnogo 
skromnejša ali pa je sploh nebi bilo. 
Sponzorji:  
slaš�i�arna Miš-Maš, mesarija Pozni� iz Pesja, trgovsko podjetje Š Dolina   
Ostali odhodki: za avtobus smo prispevali 25 909 sit, za izlet v neznano  
10 000 sit, pla�ilo kolendarjev, ban�ni stroški, planinski vestnik, barva za 
markiranje, nakup zna�k za Trško pot, potni stroški in te�aj za vodnike.  
 
Tako nam je v tem letu uspelo prihraniti 20 228 sit.  
Na dan 31.12.1994 je imelo planinsko društvo 220 308 sit. Kmalu bo 
pripravljeno gradivo za tiskanje brošure, bojimo pa se, da bo ta vsote premajhna. 
Natan�nejši vpogled v blagajniške knjige je možen pri blagajni�arki PD. 
 

Blagajni�arka 
Likeb Štefka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BROŠURA PLANINSKEGA DRUŠTVA 
 
Na ob�nem zboru PD Šoštanj, februarja 1991. leta je gospod Viktor Kojc 
predlagal, da bi društvo ob svoji devetdeseti letnici izdalo brošuro, kjer bi bili 
zapisani vsi najpomembnejši dogodki društva od ustanovitve           (5. marec 
1904) pa do danes. Takratni ob�ni zbor je ta predlog sprejel in novo imenovani 
upravni odbor s predsednikom Andrejem Tamšetu na �elu je za�el razmišljati o 
uresni�itvi sprejete zamisli. 
Za�eli smo z zbiranjem gradiva, kar pa sploh ni bilo enostavno. Prva nerodna 
ugotovitev je bila ta, da pismenega gradiva društva sploh ni; namre�, vse kar je 
obstajalo v povojnem delovanju društva, je bilo shranjeno v omari, ki je bila v 
stavbi nekdanje Ob�ine v Šoštanju, kjer je društvo tudi imelo svoj prostor. Po 
selitvi Ob�ine v Velenje je stavba prešla v roke kmetijske zadruge. Vsebina 
omare je doživela usodo odpadnega papirja in se zato tudi znašla na odpadu. 
Planinsko društvo ne premore povojnega arhiva. Da bi bila težava še ve�ja, pa je 
leta 1958 pogorel leseni provizorij prostorov PZS v Ljubljani, kjer so imeli 
shranjen stari in del novejšega arhiva. Zahvaliti se moramo gospodu Jožetu 
Dobniku, bivšemu podpredsedniku PZS, ki nam je oskrbel fotokopije �lankov 
Planinskega vestnika vse od leta 1895 pa do danes (�lankov, ki se nanašajo na 
PD Šoštanj). 
 
Brošura je razdeljena na:  
1. KRONOLOŠKI DEL: - 1904-1914 
    - 1919-1941   
    - 1946 dalje 
 
2. VSEBINSKA RAZŠIRITEV NAJPOMEMBNEJŠIH DOGODKOV IZ 1. 
    DELA; naprimer: 
    izgradnja ko�e na Smrekovcu, dejavnost Alpinisti�nega odseka,   
    izgradnja Andrejevega doma in še drugi 
 
3. OPIS DEJAVNOSTI DRUŠTVA V NOVEJŠEM �ASU: 
    �lanki sedanjih �lanov upravnega odbora.  
 
Dogodki bodo fotografsko dokumentirani. 
Pri sestavi brošure se sre�ujemo še z drugo težavo, to je, da nimamo v 
Upravnem odboru ustreznih ljudi, ki bi lahko delovali v smislu uredniškega 
odbora, kot je pri takšnih izdajah obi�aj. 
 

Zinka MOŠKON 
 



TRŠKA POT 
 
Planinsko društvo Šoštanj je ob praznovanju svoje 90-letnice odprlo planinsko 
pot Po trških poteh okoli Šoštanja. Obsega pet kontrolnih to�k. Dolžina le-te je 
približno 16 km, hoje pa je za 4 ure.  
Na dan otvoritve, 6. marca 1994, se je pohoda udeležilo 104 pohodnikov. Do 
zdaj je prehodilo Trško pot 320 pohodnikov. Od teh jih je dobilo bronasto 
zna�ko 20, in po eden srebrno in zlato. Pri tem se odlikujejo planinci PD 
Maribor-Matica. 
Kontrolni karton�ek, s kontrolnimi žigi poti (kupimo ga lahko za 50 sit v Ribiški 
ko�i, kjer je tudi za�etek in zakju�ek poti), pošljete predsedniku PD Šoštanj 
Andreju Tamšetu, na naslov: Ašker�eva c. 26, 63325 Šoštanj. Za trikrat 
prehojeno pot dobimo bronasto, za šestkrat srebrno in za desetkrat zlato zna�ko. 
Iz zapisov na posameznih karton�kih lahko preberemo, da je pohodnikom pot 
zelo vše�. Žal pa so tudi pripombe nanjo. Zakaj? Kot marsikje, so tudi tu na delu 
nepridipravi. Pri Vili Široko, pri 5. kontrolni to�ki, je uni�en žig, blazinica in 
zveš�i� pa sta dobila noge. Prav tako je nekdo vzel blazinico na Pustem gradu. 
Planinsko društvo je pomanjkljivosti odpravilo z željo, da bi brezvestneži bili 
manj delavni, ljudi dobre volje pa vabi na pot, ki nas prijetno razgiba. 
 

Zinka MOŠKON 
 

VABILO 
Planinsko društvo Šoštanj,  

vas vabi na 2. pohod  
PO TRŠKIH POTEH OKOLI ŠOŠTANJA 

 
Start pohoda je pri Ribiški ko�i v Šoštanju, 

v nedeljo 5. 3. 1995, od 8h do 9h. 
 

Kontrolne to�ke: Ribiška ko�a - Vrhovnikov vrh - Pusti grad - 
Rotovnikova jama - Vila Široko - Ribiška ko�a. 
Kontrolne karton�ke bo možno kupiti na startu. 

Pohoda se udeležite v �im ve�jem številu, 
saj je primeren tako za otroke kot za odrasle. 

Hoje je za cca. 4-5 ur, na poti pa bo poskrbljeno za okrep�ilo. 
 

Upravni odbor 
 



ZAPISNIK UPRAVNEGA ODBORA 
 
29. seja Upravnega odbora Planinskega društva Šoštanj, dne 13.1.1995, ob 18 
uri v za�asni društveni pisarni. 
Prisotni: Andrej Tamše, Vinko Pejovnik, Erna Ferder, Bojan Rotovnik, Andrej 
Kodrun, Leon Štrban, Ivan Fece in Zinka Moškon. 
Odsotni: Maks Korošec, Stane Konovšek in Irena Stropnik. 
 
Bojan Rotovnik se je dogovoril z lastnikom denacionalizirane hiše v Šoštanju, g. 
Pibernikom, da nam za�asno odstopi v pritli�ju nezaseden prostor, v izmeri 
približno 30 m2. Tako smo 6. januarja 1995 podpisali z omenjenim lastnikom 
naslednji dogovor glede odstopljenega prostora: 
Za�asno oddamo v uporabo prostor na Trgu Bratov Mravljak 3 Planinskemu 
društvu Šoštanj. Društvo se obvezuje, da bo vrnilo prostor v takšnem stanju, kot 
ga je prejelo. V nasprotnem slu�aju je dolžno popraviti škodo, ki bi nastala. 
Uporaba prostora je za�asna in brezpla�na, ter jo lastnik lahko odpove v roku 
8-ih dni. 
Za ta dogovor odgovarjata predsednik in tajnik PD. 
Tako je Upravni odbor tokrat sestankoval v "svojem" prostoru, �eprav ob sve�ah 
in v bolj hladnem kot toplem. Ti dve nevše�nosti sta bili zanemerljivi spri�o 
dejstva, da smo po tako dolgem �asu bili v lastnem prostoru, pa �eprav je samo 
za�asnega zna�aja. 
 
1. Sestanek smo za�eli s pregledom  pošte, ki jo je v tem �asu prejel predsednik. 
Savinjski MDO PD nam je poslal kopijo dopisa Ministrstva za gospodarske 
dejavnosti, s katerim nas obveš�a, o spemembi sporazuma o turisti�nem prometu 
na mejnih obmo�jih. 
Planinci iz Vinske Gore, nam nudijo nakup video kasete Varno v gore. 
2. Govorili smo o kategorizaciji planinskih vodnikov (pošiljanje dokumentov na 
Mladinsko komisijo PZS). 
3. Predsednik je prisotne seznanil z aktivnostmi, glede �iš�enja društvene 
pisarne in ostale ureditve le-tega v teko�em tednu. 
4. Dne 21.1.1995 se bomo udeležili pohoda na Goro Oljko. 
5. Zbiranje predlogov za nov Upravni odbor PD bo poteklo konec januarja, 
nobenega pa še doslej nismo prejeli. 
6. Upravni odbor bo poskušal oblikovati predlog predsednikov za volitve na 
ob�nem zboru. 
7. Dolo�ili smo okvirni datum ob�nega zbora društva, in to je v soboto 25. 
marca 1995. 
 
 
 



8. Za ob�ni zbor bomo pripravili kulturni program: 
- pevski zbor  
- zakuska 
- diapozitivi iz Južne Amerike 
Uradna vabila bomo poslali PZS, MDO in sosednjim društvom, najmanj deset 
dni pred ob�nim zborom. 
9. Zimskega vodniškega te�aja, ki bo potekal od 12. do 18. marca na Uskovnici, 
se bo udeležil Bojan Rotovnik. 
10. Podprli smo predlog Vinka Pejovnika, da je treba v�laniti u�ence v 
planinskem krožku Kajuhove šole v PD Šoštanj, oziroma jim predlagati, da se 
v�lanijo pri nas. Prejšnja leta so bili v�lanjeni v PD Velenje. 
11. Bojan Rotovnik je Upravnemu odboru predstavil zamisel o izdaji biltena ali 
nekaj podobnega o društveni dejavnosti preko leta, morda štirikrat letno. 
Upravni odbor na�eloma podpira zamisel, vendar je treba predlog razdelati še 
finan�no. Pozanimati se je potrebno glede pla�ila 5% prometnega davka in še 
glede drugih formalnosti. 
12. Sprejeli smo sklep, da bo pisarna odprta v torek in petek od 17. do 19. ure, 
ter prvo soboto v mesecu od 10. do 12. ure.  
13. Blagajni�arka Štefka Likeb, ki se nam je zaradi službene zadržanosti 
pridružila šele kasneje, je podala blagajniško poro�ilo. Upravni odbor je bil 
zadovoljen glede stanja blagajne in glede skrbnega ravnanja s sredstvi. V 
naslednjih dneh naj bi dokumente pregledal še nadzorni odbor, ki ga sestavljajo: 
Evgen Drvari�, Andrej Mileši� in Boris Gomboc. 
14. Upravni odbor sprejme sklep o povrnitvi stroškov Andreju Tamšetu, v višini 
10 000 sit (za bencin, novoletne voš�ilnice, plin za ogrevanje društvene pisarne. 
Sestanek smo zaklju�ili ob 20. uri. 
 

Zinka MOŠKON 
 

_________________________________________________________ 
 
PLANINSKI POPOTNIK je interni �asopis Planinskega društva Šoštanj in je v 
letu 1995 brezpla�en.  
Izhaja štirikrat letno in ga  prejemajo naro�niki. 
 
Urednik:   Bojan ROTOVNIK 
Pomo�nik urednika: Matej KORTNIK 
Sodelovali so:  Zinka MOŠKON 
    Štefka LIKEB 
    Andrej TAMŠE 


