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…. NAZAJ V PLANINSKI RAJ

Čeprav se sam ne prištevam med one, ki so se zaljubili v lepote 
planinarjenja in odkrivanja znanih in neznanih svetov visokogorij, pa mi 
planine in še posebej gore predstavljajo višek stvaritve narave.
Kar vidim vas, spoštovane planinke in planinci, kako vas na  vaših dolgih 
pohodih, omamlja narava ali kako vas prevzame vzhajajoče sonce. Fauna 
in flora, ki se vam na poti ponujajo v izobilju, zagotovo blagodejno vpliva  
na vaša počutja.
Sprostitve, ki ste jo po napornem planinarjenju deležni, vsaj tako mislim, 
je nagrada in plačilo za prelite znojne kaplje in utrujene noge. Planinstvo 
in planinarjenje, organizirano ali pa čisto zasebno, pa je zagotovo najbolj 
množična in tudi zdrava oblika rekreacije, ki se ji morda kdaj v prihodnje 
pridružim, četudi le na kakšni lahki poti. Častitljivi  114 letnici obstoja 
Planinske zveze Slovenije, ki združuje preko 50.000 članov, se pridružuje 
s praznovanjem 25-letnice tudi Planinsko društvo Mislinja. V vseh teh 
letih ste obredli kar nekaj sveta in za sabo pustili kilometre prehojenih 
poti, pri čemer niste pozabili na ohranjanje markacij planinskih poti.

Ob praznovanju vašega jubileja vam iskreno čestitam!

Občina Mislinja:
Viktor Robnik, univ.dipl.ekon.
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PETINDVAJSET LET AKTIVNEGA IN 
USTVARJALNEGA DELA MISLINJSKEGA 

PLANINSTVA

Petindvajset let je minilo, odkar ste začutili 
potrebo, da se osamosvojite in planinsko 
pot nadaljujete sami, v svojem društvu. 
Če se nostalgično vrnem v preteklost, mi 
petindvajset let pomeni mladost in taki ste vi, 
mladi po srcu, dejanjih. Lahko ste ponosni, da 
sodite med tista društva na Koroškem, katerim 
lahko rečem,  da so gonilna. Nekateri menijo, 
da praznovanja jubilejev niso potrebna, da so 
zapuščina neke dobe, pa temu ni tako.
Ob takih, okroglih jubilejih, se lahko ozremo 

nazaj, ocenimo vrednote prehojenih poti, društvenega planinskega dela, 
doseženih ciljev, ki niso majhni, se s pozornostjo spoštljivo zahvalimo 
planinstvu predanim društvenim delavcem, si zastavimo nove cilje, ki 
postanejo obveza. 
Navada koroških planincev je, da se vsako leto srečamo na drugem koncu 
Koroške. In če je to Koroška, ste vi na njenem začetku. Ni lepšega pogleda 
na Uršljo goro, kot ta, ko se pripelješ po mislinjskem klancu navzgor in ni 
lepšega občutka, ko veš, da tu živijo ljudje s planinsko dušo. Letošnji dan 
planincev smo povezali z vašo obletnico in prav je tako.
Vaša planinska sezona se začne v februarju, ko na svoj način obeležite 
kulturni praznik. Pohod se je prijel, s tem dokazujete, da ste pravi 
organizatorji, ki znate pritegniti koroške planince in tudi drugi so začeli 
prihajati. Svoje cilje uresničujete na organiziranih pohodih s svojimi, 
strokovno podkovanimi, vodniki, hodite po poteh, ki jih označujejo vaši 
markacisti. Skrbite za pota na vašem prelepem delu Pohorja, skrbite za 
naravo. Tuja gorstva vam niso neznana. Poznajo vas v tujini, predvsem v 
vzhodi Evropi. Skušate se že s pravim odpravarstvom. Ne bo dolgo, ko 
boste dobivali pozdrave od tam, s tistih vrhov, ki povprečnim planincem 
niso dosegljivi.
Mogoče bo te vrstice, namenjene Biltenu, ki ga izdajate ob jubileju, 
prebral kak občinski “veljak”, ki je tudi član vašega društva. Morda bo 
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uvidel, da bi bilo prav, da bi vam dali v upravljanje Taborniški dom, kjer 
bi se lahko sestajali, načrtovali, izobraževali in dosežke tudi predstavljali 
ljubiteljem planin.
Srečali smo se sedanjostjo, ki smo si jo sami ustvarili in ni lepa. Naši 
posegi v naravo mejijo že na zločin. Mežiška dolina se je komaj začela 
pobirati. Z onesnaževanjem smo jo skoraj uničili. Vaš kraje pod Turjakom 
ste ohranjali, niste na nehuman način posegali v prostor. Ostanejo naj 
taki, kot so bili. Tudi to je vloga planinske dejavnosti. Negujte jo.  
Vaša vpetost v planinstvo je za vzgled ostalim. Mali ste, mladi in delavni, 
kar  za marsikatero društvo ne moremo trditi. Nadaljujte po tej poti in 
bodite nanjo ponosni.

V imenu Koroških planincev, 
predsednik MDO Koroške:

Drago Horjak

Triglav je privabljal vse več Mislinjčanov
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MISLI  PREDSEDNIKA  OB ČETRT-STOLETNEM 
JUBILEJU

Pri petindvajsetih letih je človek poln 
energije in vneme,  poln je načrtov in idej za 
delo v naprej. Morda je tako tudi v društveni 
dejavnosti, še posebej tam, kjer članstvo 
deluje organizirano in složno in kjer vsak 
posameznik najde svoje zadovoljstvo ter 
osebno srečo. Tako bi lahko trdili tudi za 
Planinsko društvo Mislinja, ki letos, po 
petindvajsetih letih delovanja, proslavlja svoj 
pomemben jubilej. 
Spominjamo se skromnih začetkov 
delovanja društva, ko nas je bilo samo nekaj 

zanesenjakov, ki smo radi zahajali v gore in smo si želeli stopiti na svojo 
lastno pot organiziranega planinstva. Ni bilo lahko, marsikdo nas je svaril, 
da s tem razbijamo enotno planinsko organizacijo na območju takratne 
Občine Slovenj Gradec. Kljub temu smo vztrajali in že prvi odzivi 
planincev v Mislinji so bili zelo vzpodbudni. Začeli smo z organiziranimi 
pohodi v domače in tuje gore, usposabljali smo najbolj zagnane planince, 
da so lahko pridobili licenco planinskega vodnika, treba je bilo obnoviti 
vse planinske poti na našem območju, pa še kakšno prireditev v domačem 
kraju smo pripravili. Prvi planinski plesi v Merxovi dvorani so bili dobro 
sprejeti, dvorana je bila  vedno nabito polna, na začetku smo izdali celo 
nekaj obvestil za svoje člane, pripravljali smo kresovanja ob kresni noči 
na Črepiču itd.  Le nekaj nam ni nikoli uspelo, da bi prišli do lastne 
planinske koče. Ko smo bili že tik pred tem, da se resno lotimo te naloge, 
so se pričele priprave za krajinsko zaščito Pohorja, pa tudi ekonomska 
kriza v zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja ni vlivala upanja, da bi zbrali 
dovolj sredstev za izpeljavo tega podviga. Ko danes vidimo, s kakšnimi 
težavami se ubadajo planinski domovi, ki se pretežno preživljajo s 
sredstvi, ki jih pridobijo od pohodnikov in z nočitvami, je morda celo 
prav, da ideje nismo izpeljali. Še posebej, ker je na Pohorju planinskih 
domov dovolj in še te so planinska društva raje predala v najem, kot da bi 
se sama ukvarjala z gostinsko dejavnostjo. Morda bo celo kdaj prišel čas, 
ko bomo lahko prevzeli v upravljanje Grmovškov dom na Kopah, saj ta 
koča stoji na območju naše občine, PD Slovenj Gradec, ki je njen lastnik, 
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pa jo je itak oddalo najemniku, zato to društvo prepušča gospodarjenje 
koče poklicnemu gostincu.
Ob tej priliki bi se rad zahvalil vsem našim planincem, ki so vsa ta leta  
pomagali pri delu društva. Če ne bi bilo toliko dela voljnih članov, prav 
gotovo ne  bi dosegli toliko uspehov,  pa tudi društvo ne bi bilo toliko poznano 
znotraj planinske organizacije. Z grenkobo v srcu zaradi prezgodnje smrti, 
pa vendar z veliko mero hvaležnosti, se danes spominjam nekdanjega 
našega člana, sedaj že pokojnega Mirka Grešovnika, ki me je že takrat, ko 
sva tako rekoč skupaj delovala na pomembnih položajih v Občini Slovenj 
Gradec, pa tudi kasneje kot župan nove občine Mislinja, vzpodbujal in mi 
dajal ideje in moralno podporo pri mojem pionirskem delu na začetkih 
delovanja društva. Posebna zahvala gre tudi  Borisu Jeseničniku, ki je 
prva leta po ustanovitvi opravljal funkcijo podpredsednika in je skupaj 
z mano opravil ogromno dela, predvsem pri organizaciji in registraciji 
društva. Vseskozi je bil poln idej, ki sva jih zatem skupaj izpeljevala.  
Hvala tudi vsem ostalim dosedanjim predsednikom društva. Vsak je nekaj 
doprinesel, da lahko danes s ponosom proslavljamo petindvajsetletni 
jubilej.

Predsednik društva
Mirko Tovšak

Predvojni mislinjski 
planinci iz leta 1933: 
Maks Jaš, Miroslav 

Verdnik in Henrik Bregar

Milsinjski planinci so bili med prvimi 
pohodniki na tradicionalnih pohodih na 

Paški Kozjak
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ČETRT STOLETJA PLANINSKEGA  DRUŠTVA 
MISLINJA

Nekateri podatki o Mislinji potrjujejo, da je že pred drugo svetovno 
vojno delovala organizirana skupina ljubiteljev planin, pretežno iz 
šentlenartskega okolja. V tistem času je v Mislinji delovalo Tujsko-
prometno društvo Mislinja, ki prav tako šteje za enega izmed predhodnikov 
sedanjega PD Mislinja. Iz leta 1937 je ohranjen prospekt, s katerim so 
vabili turiste v gornji del Mislinjske doline. V zloženki je dobesedno 
zapisano: »Mislinja je prijazno letovišče v romantičnem položaju z lepo 
okolico. Lega na križišču dolin: Mislinjske, Paške doline in Mislinjskega 
jarka; razvodje med Dravo in Savo; na vzhodu najvišjega pohorskega 
vršaca Črnega vrha (1543 m). Kraj leži tik ob železniški postaji Mislinja 
na progi Celje-Dravograd, nekako v sredini med Slovenjgradcem (15 km) 
in Velenjem (18 km). Lep pogled na Plešivec, Peco in zapadni pohorski 
greben.«. V prospektu je bilo natisnjenih tudi nekaj fotografij iz Mislinje 
in okolice, finančno pa so ga podprli: J. Jaš - pekarna Mislinja, Adolf 
Dečman - brivec, Franjo Čebular - trgovina, sobe za letoviščarje, Viktor 
Planinšec -  trgovina in gostilna, Gostilna Iršič, Planinski dom Mislinja, 
Anton Splihal iz Šentilja in Valentin Prevolnik - gostilna in mesarija.
Tisti, ki so se zavedali pomena turizma in planinstva za razvoj Mislinje, 
so se povezali s planinci iz slovenjgraškega  območja, kjer so bili zelo 
aktivni in znani pionirji planinstva Miloš Grmovšek, Bogdan Žolnir, 
Vinko Cajnko, Milan Šmid  ter drugi. Za povezavo s slovenjgraškimi 
planinci sta skrbela Jakob Jaš in Ervin Rozman. Ker je to društvo poleg 
slovenjgraških planincev povezovalo tudi planince iz Mislinjske doline, 
so ga poimenovali Mislinjska podružnica SPD, s sedežem v Slovenj 
Gradcu. 
V petdesetih letih prejšnjega stoletja je delovanje planincev v Mislinji 
skoraj zamrlo. O delu zanesenjakov iz tistega obdobja so pričale le še 
obledele markacije na planinskih poteh proti Črnemu vrhu, iz Dovž na 
Kope in iz Mislinje proti Rogli. 
V Mislinji so se sicer po drugi svetovni vojni večkrat pojavile želje po 
ustanovitvi lastnega planinskega društva. Kljub vsemu do ustanovitve 
ni prišlo, čeprav se Mislinjčani kar radi spominjamo množičnih obiskov 
domačinov na Pohorju. Planinci so tedaj  pogosto obiskovali  Senjorjev 
dom,  ki je bil med vojno požgan, Ribniško kočo,  ki je bila na novo 
postavljena v bližini požganega Senjorjevega doma in Ribniško jezero.  
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Starejši domačini iz Mislinje vedo celo povedati, da je domače kulturno 
društvo iz Šentilja pri Ribniški koči uprizorilo Miklovo Zalo na prostem 
in da je bila ta prireditev množično obiskana s krajani iz bližnje Ribnice.  
Mislinjčani smo radi obiskovali tudi Grmovškov dom, se udeleževali 
cerkvenih pobožnosti pri takrat leseni kapeli sv. Ane, še posebej pa smo 
radi obiskovali naš Pungart v času, ko je bila tam skrbnica, sedaj že 
pokojna »Smonška Ančka«. 
Leta 1982 je prišlo do prvih resnih poizkusov, da  ustanovimo svoje 
planinsko društvo v Mislinji. Takrat je pričel opravljati v Šentilju službo 
kaplana Tine Tajnik, v Mislinji pa je deloval tudi zdravnik dr. Stanko 
Stoporko. Oba sta bila zavzeta aktivista rekreativne dejavnosti, zato ni 
čudno, da je na uradno pobudo dr. Stanka Stoporka, ki je zbral nekaj 
nadobudnih planincev, prišlo do ustanovnega občnega zbora  v takratni 
dvorani Merx v Šentlernartu, 4. junija v popoldanskih urah. Poleg domačih 
aktivistov in najbolj zagretih planincev se je občnega zbora udeležil tudi 
predsednik meddruštvenega odbora PZS g. Pavle Stropnik, ki se še danes 
rad udeleži vseh naših občnih zborov. S strani Planinske zveze Slovenije 
je bil prisoten Tone Bučar, prisotnih pa je bilo  več kot 20 ustanovnih 
članov. Izvoljeno je bilo vodstvo društva, ki mu je predsedoval Mirko 
Tovšak.
S tem se je začelo organizirano delo planincev v Mislinji. Najprej je 
bilo potrebno postoriti vse potrebno za registracijo društva, nato pa so 

Prva obnovitev planinske poti na Roglo
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se pričela prva dela pri obnovi planinskih poti, zlasti tistih, ki vodijo iz 
Mislinje in Dovž na kopaste vrhove Pohorja. Veliko udarniških ur je bilo 
potrebnih, da so bile vse poti na novo urejene, tako da so danes lahko v 
ponos domačim planincem. Veliko smo storili pri usposabljanju planinskih 
vodnikov, da smo lahko pričeli z organizacijo skupinskih izletov v gore, 
sprva bolj skromni, skupni izleti v hribe, nato pa vse pogosteje z več in 
več udeleženci. Veliko dela je opravil Boris Jeseničnik, ki je bil desna 
roka predsednika in ima velike zasluge za prve uspehe pri organiziranem 
delu PD Mislinja.
Leta 1986 je krmilo društva prevzel Jože Pogorevc, po dveh letih je vodstvo 
predal Bojanu Šinku, ki je vodil društvo do prvega pomembnega jubileja 
10. obletnice delovanja društva. Ta je bil proslavljen ob srečanju koroških 
planincev,  jeseni leta 1992  pri Grmovškovem domu na Pungartu. Takrat 
je vodil društvo novi predsednik  Jože Zaveršnik – Joc, ki se je tedaj 
že uveljavil kot izkušeni planinski vodnik in vodil organizirane skupine 
planincev na zahtevnejše ture v visokogorje. Tega leta smo v društvu 
dobili tudi svoj prapor, katerega idejna zasnova je delo našega prijatelja, 
zdravnika dr. Lojzeta Pogorevca, ki je od vsega začetka tudi član našega 
društva. 
Veliko smo postorili pri obnovi planinskih poti, nadelali smo nekatere 
nove poti na južnih obronkih  Mislinjske doline. Markacijsko skupino je 
takrat prevzel Mirko Sušec, ki še danes uspešno vodi skupino urejevalcev 
planinskih poti in se mu zahvaljujemo za dobro nadelane planinske poti 

Mislinjski planinci na Grossglocknerju leta 1986
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na našem območju. Organizirani pohodi v gore so postali značilnost 
delovanja našega društva. Tudi sosednja društva in Planinska zveza 
Slovenije nam priznavajo, da smo  na tem področju dosegli lepe uspehe.
Leta 1996 je krmilo v društvu ponovno prevzel Mirko Tovšak, ki je 
bil pozneje še dvakrat izvoljen za predsednika in še danes opravlja to 
odgovorno funkcijo. Po osamosvojitvi Slovenije smo postavili obeležje 
na najvišjem vrhu Pohorja - Črnem vrhu (1543 m). Svečana otvoritev 
znamenja je bila oktobra leta 1991.  Še danes se radi spominjamo velike  
množice, ki se je ob izredno  lepem in za tisti čas neverjetno toplem 
vremenu udeležila  prireditve. Slovesnost posvetitve tega znamenja 
na Črnem vrhu je vodil mariborski škof Kramberger s sodelovanjem 
domačega župnika, člana našega društva,  Tineta Tajnika. Kmalu zatem 
smo pričeli tudi s prvimi organiziranimi skupinskim pohodi na Črni vrh 
na dan kulturnega praznika. Ti so vsako leto privabljali več udeležencev. 
Leta 2001 smo na občnem zboru Planinskega društva Mislinja sprejeli 
sklep, da se prireditev poimenuje po znanem zdravniku in športnem 
delavcu: »Spominski pohod dr. Stanka Stoporka na Črni vrh«. 
Društvo ima sedaj  več kot 400 članov in je eno izmed najbolj množičnih 
društev v občini Mislinja. Ponosni smo na dosedanjo uspešno  prehojeno 
pot in želimo, da mlajši planinci nadaljujejo naše delo. 

Pri pripravi teksta so sodelovali:
Mirko Tovšak,

prof. Jože Potočnik,
Andreja Martinc

Tine Tajnik

Trije nekdanji predsedniki 
društva pod Triglavom



25 let Planinskega društva Mislinja

�0

KRIŽ NA ČRNEM VRHU – ZNAMENJE NA NAJVIŠJI 
TOČKI POHORJA (1543 m)

Ko sem leta 1974 prišel za kaplana v župnijo 
Št. Ilj pod Turjakom, sem kot vnet planinec in 
ljubitelj gora takoj pričel z obiskovanjem in 
spoznavanjem zelenega Pohorja. Kmalu sem 
uvidel, da na najvišji točki tega čudovitega 
pogorja ni nobenega planinskega znamenja, 
kot ga po večini imajo vsi pomembnejši 
vrhovi gora. Po ustanovitvi Planinskega 
društva Mislinja leta 1982, sem dal predlog, 
da postavimo na najvišjem vrhu Pohorja vsaj 
nek znak in ob njem žig z vpisno knjigo. 
Predlog je na organih društva naletel na 

veliko podporo, zato sem sam prevzel nalogo, da to idejo tudi izpeljemo. 
Stekli so pogovori za vsa potrebna dovoljenja in soglasja, potrebno pa 
je bilo najti tudi ljudi, ki bi pomagali pri izpeljavi te naloge. Posebej se 
moram zahvaliti tudi referentki za urbanizem pri Upravni enoti Slovenj 
Gradec, domačinki Silvi Uranjek, ki je podprla našo idejo in zagotovila 
tudi ustrezna soglasja za postavitev znamenja. Za sodelovanje pri izpeljavi 
ideje smo povabili našega rojaka dr. Lojzeta Pogorevca, zdravnika in 
kirurga v Bolnišnici Slovenj Gradec, ki se je do takrat že večkrat izkazal 
kot dober oblikovalec najrazličnejših skulptur. Po temeljitih pogovorih 
in predlogih smo se odločili za znamenje, v katerega naj bi na umetniški 
način združili naravne, nabožne in planinske simbole. G. Lojze Pogorevc 
je izdelal idejno skico treh križev, zgoraj vpetih v koto – trikotnik, ki 
so na spodnjem delu nad temeljem učvrščeni v miniaturno oltarno mizo 
s planinskim klini. Večina je bila takšni ideji naklonjena, saj takšna 
skulptura predstavlja pomembno simboliko, ki bi jo lahko na kratko 
povzeli: Kalvarija (vrh gore), trije križi (tudi na Kalvariji sta bila ob 
Kristusovem križu še dva, za oba razbojnika), trikotnik (znamenje Svete 
Trojice), markacija na enem izmed križev – Kristusova glava (kažipot v 
duhovnem in zemeljskem pomenu).
Ob veliki zagnanosti vseh sodelujočih so pripravljalna dela hitro stekla. 
Izdelavo znamenja sta prevzela g. Lojze Pogorevc ter domačin - priznan 
kovač, g. Lojze Novak iz Šentilja. Pripravo kamenja – granita, ki je tipična 
kamenina na Pohorju, sta prevzela g. Jože in Andrej Prapertnik. Izdelavo  
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temelja in podstavka ter vsa ostala  zidarska dela je opravil  Drago 
Merzdovnik s pomočniki. Načrte in material – valjanec za ozemljitev – je 
priskrbelo podjetje Elektro iz Slovenj Gradca. Pri izkopih in prevozih so 
sodelovali številni člani PD Mislinja pa tudi drugi krajani – domačini. 
Dela so bila zaključena v pozni jeseni leta 1991 in že smo se veselili 
sadov skupnega načrtovanja in dela župnije Št. Ilj pod Turjakom in članov 
PD Mislinja. Ker pa je bilo znamenje na Črnem vrhu postavljeno ravno 
v letu osamosvojitve Slovenije, je bilo naše veselje še toliko večje, saj 
ob načrtovanju izgradnje nismo niti slutili, da bomo že v letu 1991 dobili 
svojo samostojno državo Slovenijo.

Dne, 6. 10. 1991 je g. dr. Franc Kramberger, mariborski škof, ob veliki 
udeležbi planincev in vernikov, v zelo lepem vremenu med sveto mašo 
blagoslovil to naše znamenje in s tem tudi naš trud in napor, ki smo ga pri 
tem vložili. Na slovesnosti so sodelovale tudi druge skupine iz Mislinje, 
še posebej pa so se potrudili strelci, ki so na težko dostopni Črni vrh s 
konji pripeljali vso opremo za streljanje z molžnarji.  Na tej slovesnosti je 
takratni predsednik društva prebral tudi svečano listino, ki smo jo sicer na 
začetku nameravali vzidati v temelj pod znamenje, vendar smo jo zaradi 
ohranitve bodočim rodovom sedaj shranili v arhivi župnije. Listino so 
podpisali škof Kramberger, predsednik PD in domači župnik. Listina se 
glasi:

Spominsko listino je ob blagoslovitvi križa na Črnem vrhu prebral 
predsednik društva Mirko Tovšak
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V gospodovem letu 1991, v nedeljo 6. 10., je mariborski škof dr. 
Franc Kramberger blasoslovil temeljni kamen in križ na Črnem vrhu, 
najvišjem delu Pohorja, kar sta postavila župnija St. Ilj pod Turjakom in 
Planinsko društvo Mislinja, po nacrtu dr. Lojzeta Pogorevca, kirurga v 
bolnišnici Slovenj Gradec, ob dobrem sodelovanju krajanov, župljanov 
in planinincev – v spomin na čas, ko si je Slovenija z muko utirala pot 
k samostojnosti.
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Po končani slovesnosti smo se vsi veseli razšli na vse strani, radostni 
ob novem znamenju na vrhu Pohorja in še bolj veseli nove države in 
samostojne Slovenije. 

Tine Tajnik, 
župnik v Št. Ilju pod Turjakom

Z enega izmed občnih zborov društva

Naši planinci pod Golico
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ELBRUS (21. 4. – 28. 4. 2006)

Minilo je že kar nekaj časa, odkar sva se z Andrejem Zormanom iz 
Slovenj Gradca vrnila z mrzlega Kavkaza. Svoje alpinistične sposobnosti 
sva namenila preizkusiti na geografsko najvišjem vrhu Evrope, Elbrusu, 
katerega vrh je na  5642 m nadmorske višine.  
Zadnje dni aprila 2006 sva se z avtomobilom odpravila proti Münchnu, 
kjer sva z letalom poletela do Ruskega mesta Mineralny Vody in od tam 
naprej z avtomobilom do vasi po imenu Terskul. Takoj po pristanku letala 
sva vedela, da sva prišla v drugi svet, kjer bova morala igrati po njihovih 
pravilih. Za primerjavo; na münchenskem letališču čakaš za prehod carine 
okoli 3 min, v Rusiji pa za to potrebuješ kar dobro uro in pol.
Po prihodu v Terskul sva imela urnik zelo natrpan. Zelo kratek spanec 
in zjutraj že na aklimatizacijsko turo do Koče 11, ki leži približno na 
višini 4500 m. Po opravljeni aklimatizaciji sva se spustila nazaj v dolino, 
kjer naju je najin vodič Vladimir pogostil s tradicionalno hrano po imenu 
Šašlik. To je neke vrste goveje meso, pečeno na žaru, goveje pa zato, ker 
so v tem delu Rusije žive pretežno muslimani. Po dobrem kosilu sva se 
vrnila v najin skromen domek, kot sva mu pravila. Naslednje jutro naju 
je čakala nova aklimatizacija, le da ta dan malo višje, nekje na višini 
4600 m, do platoja Pastuhovih skal, kot jih imenujejo domačini. Po 
končani aklimatizacije je sledil podoben dan kot prvi, le da sva tokrat 
vedela, da bova ta dan pripravljala prtljago, ker se naslednji dan podamo 
na goro in se z nje ne vračamo, dokler ne pridemo na vrh, če nam ne bo 
zmanjkalo  časa. Ta dan sva s pripravila vse, kar sva potrebovala za vzpon. 
Nahrbtnika sta bila kar težka, vendar do »sodčkov«, kjer sva imela namen  
bivati naslednje dni, sva jih zmogla spraviti brez posebnih problemov. 
Dva dneva, namenjena  za aklimatizacijo sta  bila prečudovita. Naju pa 
je  bilo kljub temu malo strah, da bi se naslednje dni vreme spremenilo, 
kajti Elbrus  zna biti zelo muhast, vreme pa  se na vrhu lahko spremeni 
iz sekunde v sekundo. Naslednji dan smo  odšli na aklimatizacijo v zelo 
slabem in meglenem vremenu. Če Vladimir s sabo ne bi imel GPS-a, se 
verjetno ne bi več vrnili z nje. Po nekaj urah se nam je le uspelo prebiti 
do sodčkov, kjer je Vladimir izjavil, da po gori hodi že 20 let in vedno, ko 
jo je izzival, mu je gora dala  neko znamenje, naj tega ne počne, vendar 
se do sedaj takšna njegova neposlušnost še ni tragično končala. Tudi nam 
je Elbrus malo zagodel, ampak hvala tej gori, da nam ni še bolj. Vreme 
je bilo ta dan katastrofalno in oba sva mislila, da slabše ne more biti. 
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Zmotila sva se in to krepko. Naslednji dan je bil dan za počitek in moram 
priznati, da je ta dan še kako prijal, pa čeprav sem ga cel dan preživel 
v spalki in v toplem sodčku. Sreda je bil dan za prvi poizkus. Vladimir 
nama je prejšnji dan naročil, da bo vstal ob četrti uri zjutraj, pogledal 
vreme, napolnil termovke in če bo vse v redu, naj bi pričeli z vzponom ob 
šestih. Pozen naskok je načrtoval zato, ker je prejšnji dan zapadlo veliko 
snega, zato bomo raje gaženje snega prepustili drugim skupinam, ki so 
prav tako tega dne načrtovale vzpon na vrh Elbrusa. 
Oba sva se zbudila ob štirih in videla, kako Vladimir nese termovke iz 
sodčkov. Mislila sva, da je to dan, ko bomo prvič poizkusili stopiti na vrh. 
Po nekaj trenutkih se je v sobi pojavil Vladimir in nama zaželel lahko noč 
še naprej. »Nič ne bo«, sem si mislil pri sebi in zaspal nazaj. Bil sem malo 
razočaran, ker bomo izgubili še en dan. Ko sva se zbudila, sva videla, da 
je Vladimir res imel prav. Pogoji so bili res nemogoči. Za naslednji dan 
pa je bila boljša  napoved, a kljub temu mrzlo vreme. Sprijaznila sva se, 
da se ta dan ne bo nič zgodilo in da je potrebno počakat nov dan. Dan sva 

si krajšala s čiščenjem 
snega pred sodčki in 
poležavanjem. Proti 
večeru se je razjasnilo. 
Bila sva obsedena s 
fotografiranjem, saj je 
to bil prvi dan za dobre 
posnetke sončnega 
zahoda. Naredila sva jih 
kar nekaj in upava, da 
jih bova lahko še s kom  
tudi delila ter predstavila 
širši javnosti. Urnik 
za vzpon zjutraj je bil 
zelo podoben tistemu 
od prejšnjega dne. In 

v četrtek se je res zgodilo. Vladimir je prišel v sobo in rekel, da bomo 
poizkusili,  ampak zadnja beseda bo njegova. Strinjala sva se. Pred sodčki 
je čakal  teptalec snega, kateri nas je zapeljal na spodnjo točko Pastukovih 
skal. Od tam naprej smo bili sami. Vsak je obiral svoj tempo hoje in 
tako smo nadaljevali kar nekaj ur. Z Vladimirjem sva naletela na sam led. 
Pomagala sva si z lednimi vijaki, Andrej je nadaljeval brez te pomoči, 
ker je bil nekaj korakov pred nama in ni slišal Vladimirja, ko je predlagal 

Damjan Sekuti in Andrej Zorman pod 
Elbrusom
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to rešitev. Po nekaj urah hoje je bil čas za počitek,  pa kljub temu nismo 
odnehali s hojo, zato smo se odločili, da bo prvi premor na sedlu med 
obema vrhoma. In res, prvi premor smo naredili na sedlu, na katerem 
se največ gornikov tudi obrne. Spoznali smo zakaj. Začelo je strašansko 
pihati. Vreme se je naenkrat spreobrnilo. Iz prejšnjega lepega vremena je 
kar naenkrat postalo zelo vetrovno. Še nikoli nisem čutil takšnega vetra 
na svojem obrazu. Obraz me je pekel od peklenskega vetra, vendar nisem 
odnehal. Njegovi sunki so bili tako močni, da so me dvigali v zrak in mi 
tako dajali še večjo motivacijo. Videl sem samo vrh.  Telo sem tiščal proti 
njemu, kot potiska kakšen buldožer zemljo. Zagledal sem se v gornika 
pred mano, še sedaj ga imam pred očmi. Imel je zelene turne čevlje. Za 
cilj sem si zadal, da moram biti na vrhu pred njim. In uspelo mi je. Na vrhu 
je pihalo, kot bi bil sodni dan. Sprva nisem upal vstati, kar sedel sem. Po 
nekaj trenutkih sem pomislil na fotoaparat. Spomnil sem se besed modrih 
alpinistov, ki kar v nekaj knjigah pišejo, da nobena gora ni vredna niti 
prsta. Ker je bilo kar 30 pod ničlo in je veter pihal s 30m/s, za fotografiranje 
pa bi moral sneti rokavice, bi to nedvomno povzročilo pomrznitev rok in 
prstov. Zato sem se odločil, da posnetka z vrha ne bo. Vstal sem in se 
odpravil z vrha. Med potjo sem srečal Andreja, ki je klečal na kolenih 
in se plazil. Vem, da sem ga objel in mu rekel nekaj vzpodbudnih besed. 
Po nekaj metrih sem pritaval do Vladimirja, ki je čakal na platoju pred 
vrhom. Povedal sem mu, da nimam fotografije z vrha in kolikor vem sem 
potočil tudi nekaj solza. Vladimir me je poteptal po rami in mi povedal , 
da fotografija ni toliko  pomembna, pomembno pa je  to, kar imaš v srcu. 
Po nekaj minutah sem zaprosil Vladimirja, če lahko sestopim, ker me je  
strašansko zeblo. Dovolil mi je pod pogojem, da ju počakam na sedlu. 
Strinjal sem  se. Sestopil sem  zelo hitro, na sedlu se  usedem in nekaj 
malega popijem. Čakam na prijatelja. Sneg mi nese v obraz. Strašansko 
piha. Glavo tiščim v nahrbtnik, da mi ne bi neslo snega v obraz. Čez nekaj 
trenutkov zagledam, kako Vladimir drži Andrej pod roko in ga pelje proti 
sedlu. Začel sem si  očitati, zakaj sem šel z vrha brez Andreja. Zakaj sem 
samo gledal, kako je zmagoslavno dvignil roke na vrhu, jaz pa sem kar 
odšel. Ali bi me bilo kaj manj, če bi z Vladimirjem počakal pet minut 
dlje in bi skupaj poželi zadovoljstvo, ki ga čuti vsak gornik, ko osvoji 
vrh. Ampak zdaj je,  kar je. Ko sta prišla do mene, je  Vladimir sedel in 
nalil Andreju čaja. Andrej je pričel slačiti rokavice in protektorje..Sunek 
vetra mu je dvignil protektor v zrak. Začnem letati za njim in to na višini 
5200 m. Kljub vsem naporom sem ga ujel. Pogledam Andreja. Šele sedaj 
opazim na njegovem obrazu ozebline. Zagledam še Vladimirjev črn nos 
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in si mislim, kakšen sem šele jaz, vendar mi po Vladimirjevih zagotovilih 
ni manjkalo nič. Andrejeve ozebline so me malo skrbele, zato Vladimirju 
predlagam sestop s helikoptorjem. Vladimir me postavi na trdna tla, saj v 
takšnem vetru helikopter sploh ne more leteti. Pove mi tudi, da iz te gore 
nosijo samo trupla, ne pa živih ljudi. Z Vladimirjem sva  se zato odločila 
za normalno varianto. Piha kot ne vem kaj. Očala se mi zarosila in vlaga 
na njih zmrzuje. Nič ne vidim. Andrej me drži za palice, ki ga vodijo po 
stezi. Vidim samo Vladimirjeve čevlje. Končno je veter pojenjal in lažje 
se da dihati. Andreja 
priveževa na vrv in 
začnemo sestopat 
v navezi. Ko se 
približamo do leda, 
začnemo z vijaki. 
Nesramno žejen sem 
bil, pod puhovko pa 
imel samo zmrznjen 
sok. Izsrkal sem vso 
vlago iz pod kape,  
pa ni nič pomagalo. 
Končno smo  se 
prebili  čez led. Tudi 
Andrej se vrne. Res 
ne vem, kaj mu je 
bilo, ampak važno je, 
da je spet stari, dobri Andrej. Tako je bila pot lažja. Hitro smo  se spustili 
do sodčkov, kjer smo nekaj malega pojedli in spakirali našo opremo. Ker 
je bila ura že šest zvečer, sva vedela, da naju čaka tudi sestop v dolino. 
Sicer se lahko na višino 3200 m potegneš z gondolo. Nadaljevala sva pot 
v dolino. Morala sva biti hitra, saj sva vedela, da morava biti ob dveh 
zjutraj že v avtu, ki naju bo zapeljalo do letališča. Polet je trajal dobre 
tri ure do Münchna,  pot iz Nemčije z avtomobilom pa okoli pet ur. Po 
prihodu domov sva videla kakšen davek je gora zahtevala od naju. Oba 
sva imela ozeble obraze, ampak  hvala bogu samo to. Ena izkušnja več, 
gora pa naju je opozorila, da se je treba v takšnih pogojih tudi obrniti, pa 
čeprav tik pod vrhom.

Damjan Sekuti

Takole sva se veselila lepega vremena, ki pa ni 
dolgo trajalo
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GIBANJE ČLANSTVA V PD MISLINJA

Uradne podatke o gibanju članstva imamo samo od leta 1990 dalje. Do 
leta 2000 se je število nenehno povečevalo, nato pa je leta 2001 pričelo 
upadati. Takrat je PZS namreč pričela občutno poviševati letno članarino, 
kar se je močno poznalo pri osipu članstva. Od leta 2005 se število članov 
ponovno povečuje in upamo, da bo takšen trend ostal tudi v bodoče. 

LETO ŠT. ČLANOV VERIŽNI INDEKS
1990 257 /
1991 293 114
1992 311 106
1993 352 103
1994 379 108
1995 436 115
1996 479 110
1997 524 109
1998 533 102
1999 579 109
2000 616 106
2001 529 86
2002 521 98
2003 532 102
2004 438 82
2005 424 97
2006 427 101
2007  
(ocena) 435 102
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0
100
200
300
400
500
600
700

199
0

199
2

199
4

199
6

199
8

200
0

200
2

200
4

200
6

LETO

ŠT
. Č

LA
NO

V

ŠT. ČLANOV

Jože Zaveršnik- Joc
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Mirko Tovšak
od leta 1982 do 1986 

(dva mandata)

Jože Pogorevc
od leta 1986 do 1988 

Bojan Šinko
od leta 1988 do 1992 

(štiriletni mandat)

Jože Zaveršnik – Joc
od leta 1992 do 1996 

Mirko Tovšak 
od leta 1996 dalje

PLANINSKEMU DRUŠTVU MISLINJA SO 
PREDSEDOVALI:
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DOBITNIKI PRIZNANJ OB 25. LETNICI DRUŠTVA

1. BORIS JESENIČNIK – za aktivno delo v prvih letih delovanja 
društva, opravljanje podpredsedniške funkcije v obdobju 1982 
– 1986, vodniško delo in organizacijo vsakoletnih izletov veteranov 
PD: SREBRNI ZNAK PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE;

2. FRANC BRICMAN – za aktivno delo v društvu, še posebej pri 
organizaciji in vodenju skupnih pohodov ter za vodenje vodniške 
skupine v društvu: KIPEC KRALJA MATJAŽA; 

3. JOŽE ZAVERŠNIK , JOC – za aktivno delo v društvu, za vodenje 
evidence članstva, za opravljeno funkcijo predsednika društva v 
obdobju 1992 – 1996 in za aktivno delo vodnika : KIPEC KRALJA 
MATJAŽA;

4. MIRKO SUŠEC – za aktivno delo v markacijski skupini, za vodenje 
markacistov in dolgoletno članstvo v upravnem odboru: KIPEC 
KRALJA MATJAŽA;

5. EGIDIJ ZAVERŠNIK – za dolgoletno aktivno delo v društvu, za 
opravljeno delo planinskega vodnika in za večletno članstvo v 
upravnem odboru: KIPEC KRALJA MATJAŽA;

6. DORA STOPORKO – za vsestransko pomoč pri delu društva: 
PRIZNANJE MDO KOROŠKE;

7. SLAVKO KRAJNC – za dolgoletno aktivno delo v društvu, za 
sodelovanje v upravnem odboru društva: PRIZNANJE MDO 
KOROŠKE;

8. JOŽE HRIBAR – za opravljeno delo v markacijski skupini, za 
aktivno delo planinskega vodnika in sodelovanje v upravnem odboru 
društva

Prvomajska srečanja v Završah so privabljala vse več pohodnikov
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FRANC BRICMAN,
vodja odseka planinskih vodnikov

MIRKO SUŠEC,
vodja markacijskega odseka

MIRKO TOVŠAK,
vodja odseka varnostnikov narave

JOŽE ZAVRŠNIK – Joc,
vodja odseka poverjenikov

POSAMEZNE ODSEKE V DRUŠTVU VODIJO

Takole smo včasih praznovali Prvi maj na prvih završkih srečanjih
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ČLANI UPRAVNEGA IN NADZORNEGA ODBORA 
DRUŠTVA V SEDANJEM MANDATU 

UPRAVNI ODBOR:
1. Mirko Tovšak, Straže-63, Mislinja
2. Slavko Krajnc, Šolska cesta 42, Mislinja
3. Mirko Sušec, Šentlenart 34, Mislinja
4. Egidij Završnik, Sejmišče 41, Mislinja
5. Jože Zaveršnik – Joc, Šentilj 40, Mislinja
6. Jože Hribar, Straže-25, Mislinja
7. Marjan Gros, Pohorska cesta 20, Mislinja
8. Damjan Sekuti, Mala Mislinja, Mislinja
9. Tine Šmon, M. Dobrava 86a Mislinja
10. Danilo Kete, Tomšičeva 27, Slovenj Gradec
11. Franc Bricman, Tomšičeva 28, Slovenj Gradec
12. Jana Gorjup, Šmiklavž 22, Podgorje pri Slovenj Gradcu
13. Vera Felle, Dovže 34 a, Mislinja
14. Peter Zupanc, Gornji Dolič 67, Mislinja

Člani sedanjega upravnega odbora (manjkajo Damjan Sekuti, Jože 
Hribar in Danilo Kete)
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NADZORNI ODBOR:
1. Jožica Jeseničnik, Straže 69, Mislinja
2. Tine Tajnik, Šentilj 43, Mislinja
3. Štefka Gros, Pohorska cesta 20, Mislinja 

NAŠI PLANINSKI VODNIKI:

Zap. št. Priimek in ime vodnika Telefonska številka
    1 Bricman Franc 88 42 752         031 637 528
    2 Fekonja Albina 88 53 821         031 868 668
    3 Hribar Jože 88 56 052         031 571 696
    4  Kete Danilo 05 90 18 360    041 815 041
    5 Kete Dragica 05 90 18 360
    6 Kete Vesna 05 90 18 360
    7  Krenker Stane 88 53 413         041 655 963
    8   Tajnik Tine 88 57 290         041 654 871
    9 Zaveršnik Gida 88 55 181         040 876 291
  10 Zaveršnik Joc 88 57 723         041 635 493
  11 Zupanc Peter 88 57 560         031 392 578

Z letošnjega pohoda na Paški Kozjak
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IN MEMORIAM
dr. Stanko Stoporko (1927 – 1996)

Življenje in delo pokojnega dr. Stanka Stoporka je močno povezano 
s športno-rekreativno dejavnostjo v domačem kraju. Čeprav v prvi 
vrsti zdravnik, se je močno zavedal, kako pomembna je tudi telesna 
aktivnost slehernega človeka za ohranjanje njegovega zdravja. 
Ostaja nam v spominu kot zanesenjak, ki je z veliko angažiranostjo 
in voljo ustvarjal prve pogoje za razvoj skakalnega športa, ki se je 
tudi sicer razdajal za razvoj Mislinje, za nas planince pa je njegov 
lik še posebej pomemben, saj je bil pobudnik ustanovitve našega 
planinskega društva. Sicer pa je njegovo življenjsko pot takole 
predstavila njegova hčerka Melita:
Kot najmlajši izmed osmih otrok se je leta 1927 rodil v Brezju pri 
Poljčanah. Na veliki kmetiji ni nikoli zmanjkalo dela, a kakor hitro je 
mogel, že je prisluhnil razgovorom in branju starejših, v času svojega 
šolanja pa je knjige in znanje dobesedno “požiral”. Vsa mlada leta ga je 
spremljal pogled na Boč in nekoliko oddaljeno Pohorje. V srednjo šolo 
ga je spremljala sestra, ki je imela največ posluha in zaupanja v njegove 
sposobnosti.
Čas vojne je prekinil njegovo šolanje, bil je mobiliziran v nemško vojsko 
in kot ujetnik v Franciji spoznaval, kako lahko nesmiselna vojna do tal 
potepta človeško dostojanstvo. Vendarle je dočakal svobodo, njegov 
zagnanost pa mu je dajala moči za študij, ki ga je kot zdravnik dokončal 
leta 1954.  Med tem časom je vzpostavil trdne družinske vezi s svojo 
življenjsko sopotnico in se začasno ustalil v Mariboru, vmes pa opravil 
še vojaščino. Po opravljenem medicinskem stažu v mariborski bolnišnici 
so ga z dekretom spomladi 1958 za dve leti poslali v Mislinjo. Bil je 
prvi stanovalec v stanovanjskem bloku. Z ordinacijo je pričel v stari 
ambulanti. V hribovitem predelu Mislinje skorajda ni bilo cest, le steze 
in kolovozi. Tako smo ga lahko srečevali na terenu z zdravniško torbo, 
ko je pešačil od hiše do hiše, kjer pa se je dalo, se je popeljal s kolesom. 
Postal je pravi “vaški zdravnik”, saj so ga lahko ljudje v zaselkih Mislinje 
pa vse do Vitanja in Zreč pričakovali in klicali ob vsaki uri. Nikomur ni 
odklonil obiska, kdaj pa kdaj je le poprosil za spremstvo in pomoč pri 
nošenju torbe. Kasneje je le prišel do prvega avtomobila, vendar mu ta 
vedno ni bil v pomoč, saj so bile po hribih speljane le redke ceste.  Predan 
svoji službi je ob družini opravil še specializacijo splošne medicine in 
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ginekologije. Prosti čas, kolikor ga je 
imel, je porabil za družino, javno delo 
na športnem področju, v društvih, 
krajevni skupnosti, med filatelisti itd.
Vsa leta je bil včlanjen v planinska 
društva, že kot srednješolec, kasneje 
kot študent v PD Ljubljana-matica, 
največja želja pa se mu je uresničila, ko 
je bilo na njegovo pobudo ustanovljeno 
planinsko društvo tudi v Mislinji.
Z družino in prijatelji je prehodil 
domala vse naše planine, pa tudi gore 
v južnih delih nekdanje Jugoslavije 
mu niso ostale skrite. Ob lepotah gora, 
zdravem druženju in prepevanju si 
je dobesedno »polnil baterije«, da je 
lažje opravljal svoje težko delo. Vedno 

zaljubljen v Pohorje se je oziral na sončne frate in gozdove zelenega 
Pohorja, dokler njegovega življenja ni prekinila prerana smrt. Planincem 
PD Mislinja ostaja v lepem spominu.

Planinci PD Mislinja

Fotografija s pohoda na Triglav, ko še ni bilo našega PD
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IZ DELOVANJA 
MEDDRUŠTVENEGA ODBORA 
PZ SLOVENIJE ZA KOROŠKO

PK PECA-OLŠEVA ZOPET V VRSTAH MDO-ja IN ČLAN PZS

Planinski klub Peca-Olševa, ki je vrsto 
let deloval na območju Črne, v Koprivni 
in so bili vanj včlanjeni planinci iz tega 
območja,  je pred nekaj leti prenehal s 
svojim delovanjem, saj ni imel uradno 
urejenega svojega statusa, niti registracije 
pri Planinski zvezi Slovenije. Ker je bilo v 
klub včlanjenih 26 planincev, kar je glede 
na poseljenost tega območja lepo število, 
so si planinci prizadevali, da bi ponovno 
poživili delo kluba in uredili tudi status v 
okviru PZS.
Takšno  pobudo  je  podprl  tudi  
Meddruštevni odbor PZS za Koroško, 

Spominska fotografija z ustanovnega občnega zbora PK Peca - Olševa

Predsedin PK Peca - Olševa 
Marko Kumer
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tako da je bil 4. 4. 2007 sklican ustanovni občni zbor pri Kumru v 
Koprivni. Poleg predstavnikov MDO-ja in sosednjih društev se ga je 
udeležilo 20 članov. Sprejeli so nov statut društva ter imenovali organe. 
Za predsednika je bil izvoljen Marko Kumer, imenovan pa je bil tudi štiri 
članski upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. S tem je bila 
dana tudi pravna podlaga za formalno ureditev in registracijo društva, ki 
je bila kasneje  potrjena tudi na Upravnem odboru PZS in pri Upravni 
enoti na Ravnah na Koroškem. 
Tako danes z veseljem ugotavljamo, da imamo na Koroškem še eno 
planinsko organizacijo, ki bo nedvomno popestrila delo na področju 
planinstva, še posebej pa so se člani PK Peca-Olševa zavezali urejevati 
planinske poti na njihovem območju.
Člani PK Peca-Olševa, dobrodošli ponovno v naših vrstah!

Koroški MDO

Na popularno Gorco (Turjak) hodi vedno več pohodnikov

Letos na Poreznu
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MARKACISTI OPP pri MDO KOROŠKA

Delo Koroških markacistov poteka po začrtanih planih. Iz leta v leto 
ugotavljamo, da smo delavni, aktivni in da uresničujemo, kar planiramo. 
V  januarju, ko smo markacisti več ali manj prosti, smo planirali srečanje 
oz. skupni izlet. Naj spomnim, da je bil lani organiziran na Muti. Preko 
Bricnika 1017 m n v do kmetije Odernik in nato še ogled  v Avstrijo. 

Tega pohoda se je udeležilo 37 markacistov. Letos so pohod organizirali 
prevaljski markacisti, in sicer nas je pot vodila od Leš na Volinjak 886 
m n v. Udeležba je bila še večja, kar 43 markacistov. Kot prejšnje leto 
smo tudi tokrat doživeli lepo zimsko idilo, saj  je prav dan pred tem 
na novo zapadel  tako težko pričakovani sneg, ki nam je pričaral pravi 
zimski pohod. Ko smo odhajali s tega pohoda, smo dejali: ”Naslednje 
leto se spet dobimo.” Mislim, da so za organizacijo srečanja zadolženi 
planinci PD Mislinja. Prvo soboto v februarju je bilo letno srečanje 
markacistov v Mežici. Pregledali smo opravljeno delo, si naredili nove 
plane in podelili priznanja, zahvale,  pohvale in izbrali naj markacista 

Koroški markacisti na skupnem posnetku, ko so se letos usposabljali na 
Košenjaku
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leta, ki je postal  Vinko Kvasnik, saj s svojim delom ureja in markira 
planinske poti po Koroški. Posebno zaslužen je za to, da je vztrajal, da 
se je končala planinska pot s stebri in puščicami od Kumra na Peco do 
Knepsovega sedla. Hvaležnost za skrb  na K P P smo s priznanjem izrazili 
Mirku Mlakarju, ki mu rečemo kar “Oče te poti”, saj sta skupaj z Igorjem 
Glasenčnikom njena ustanovitelja. Planinsko  društvo Radlje ob Dravi 
je prejelo pohvalo za prizadevno delo na planinskih poteh za na novo 
narejene poti iz Radelj do Bricnika in v smeri Vuhred -Janževski vrh - 
Lehen. Podelili  smo zahvalo Ani Kumer, ki nam je veliko pomagala , 
ko smo delali planinsko pot na Peco. Priznanja so prejeli še: Friderik 
Weiss, Avgust Kordež in Jaka Kotnik. S temi priznanji smo le simbolično 
pokazali, da cenimo delo posameznikov, ki vlagajo veliko svojega časa 

Z letošnjega velikonočnega pohoda na Črepič in Završe

Otroci planinskega krožka OŠ MIslinja na Žavcarjevem vrhu
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v delo na planinskih poteh, ali kakor koli pomagajo, da so  poti varne in 
urejene. Da pa je delo narejeno prav in po pravilih, je potrebno posebno 
znanje. Letos maja je bil na Košenjaku že 4. tečaj markacistov Koroške, 
ki  ga je organiziral vodja OPP pri MDO Roman Močnik. Tečaj so vodili 
inštruktorji, ki so usposobljeni za izobraževanje markacistov. Le-tega je 
potrdila Komisija za vzgojo in izobraževanje (KVIZ) PZS in Strokovni 
svet za šport republike Slovenije. Prvi - teoretični del z markiranjem je 
bil na Košenjaku, drugi - praktični del pa na Peci na zelo zahtevni poti. 
Tam so zavrtali v skalo, zabili kovinske vrvne- oprijemalne in dvojne 
stopne kline ter napeli več metrov žične vrvi. Na več mestih so vgradili 
lesena varovala, proti erozijsko zaščito in v živo  skalo vklesali stopnice. 
Vso opremo, material, stroje in orodja so na ramenih nosili na Peco. 
Opravljenega je bilo veliko delo, ne le za pridobitev znanja tečajnikov, 
temveč je bila narejena tudi  varna pot za vse planince, ki  radi obiskujejo 
Peco. Planinsko društvo Mežica pa je dobilo na novo obnovljeno planinsko  
pot. Po dveh letih pripravništva dobijo tečajniki naziv – Markacist PZS. 
Čestitke in veliko užitkov pri delu, da bi te izkušnje, ki ste jih pridobili na 
tečaju, pridno uporabljali. 
V maju je bil v parlamentu končno sprejet Zakon o planinskih poteh, kar 
smo  z velikim zadovoljstvom pričakali.
Končuje se tudi kataster planinskih poti v elektronski obliki, ki ga je 
pripravil Maksimiljan Kotnik, član komisije za pota pri PZS, zadolžen 
za kataster in izobraževanje .Hvala za vso vloženo delo, ki ga je vlagal v 
ta projekt.
Med markacisti  je tudi Jože Tertinek, ki vedno rad pomaga, tako z 
delom kot tudi s sponzorstvom. Letos nam je prispeval za enake srajce z 
novim logotipom, ki  bo naš zaščitni znak. Ta se glasi: “Markacist MDO 
Koroške”, z markacijo in Uršljo goro. Hvala ni dovolj, a naj mu pove, da 
smo mu hvaležni, saj mislim, da bomo na tak način bolj prepoznavni tudi 
markacisti Koroške, kjerkoli se bomo že srečevali.
Poletje se nagiba v jesen in vem, da vsi markacisti pridno delamo na 
planinskih poteh. Saj, ko stopiš na planinsko pot, takoj opaziš, katere so 
na novo obnovljene. Te lepe “rdeče-bele pike” nas varno pripeljejo na 
cilj, če jim le sledimo.Tudi novih puščic in tabel je nekaj, pa pokošene 
in počiščene poti povedo, da smo markacisti na delu. Torej, to so tisti 
pravzaprav nevidni ljudje, ki vse to naredijo,saj jih le redko kdo sreča. 
Hvala vsem in veliko dobre volje, pohodnikom pa varen korak, da se ne 
bi nikdar kdo izgubil na naših poteh.

Malčka Kvasnik
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OBMOČNI VODNIŠKI ODBOR KOROŠKE REGIJE

V našem odboru smo združeni vodniki iz štirinajstih planinskih društev 
Koroške, od Črne do Mislinje, pa vse do Ribnice na Pohorju. Dolga leta 
je povezoval vodnike ter inštruktorje Ivan Cigale, ki se je nesebično 
razdajal pri organizaciji številnih vodniških tečajev ter izpopolnjevanj. 
Malokdo bi uspel tako dolgo vztrajati kot on. Vodilo ga je veselje do 
planin, navezanost na planinske prijatelje, njegov moto »kjer je volja, 
tam je pot«, pa nam je vlival korajžo takrat, ko smo morali premagovati 
največje ovire in težave na naših izpopolnjevanjih.  Ivanu iskrena hvala 
za njegovo požrtvovalnost ter za vso energijo, ki jo je vložil in podaril 
planincem na Koroškem.
Vodniki na Koroškem uspešno delujemo v svojih matičnih planinskih 
društvih. Organiziramo številne izlete v domača in tuja gorstva. Svoj 
plan dela za tekoče leto predstavimo v žepnem programu izletov, kjer so 
zbrane želje vseh društev. Zbornik nam je uspelo izdati že trinajsto leto 
zapored in trdno upamo, da nam bo tradicijo uspelo tudi  nadaljevati. 
V letošnjem letu na Koroškem ni bilo organiziranega vodniškega tečaja 
za posamezne kategorije vodnikov. Ker ni bilo veliko kandidatov iz naše 
okolice, so se posamezniki vključili v deljene tečaje (potekajo na različnih 
področjih v Sloveniji) ter v tečaje v PUC Bavšica. Uspešno pa smo izvedli 
kopno in zimsko izpopolnjevanje pod vodstvom inštruktorja Franca 
Kadiša. Snežno izpopolnjevanje je bilo od 16. do 18. februarja na Peci. 
Teme, ki smo jih vodniki obnavljali, so bile sledeče: posebnosti orientacije 
v snegu, izbira smeri gibanja, hoja z derezami in zaustavljanje s cepinom, 
imobilizacija ponesrečenca ter kot izbirna tema uporaba plazovne žolne. 
Na kopnem izpopolnjevanju na Naravskih Ledinah, od 11. do 13. maja 
letošnjega leta, smo obnovili sledeče: spuščanje po vrvi, izdelava profila 
poti, opis poti, oživljanje ponesrečenca ter organizacija vodništva. Zaradi 
večjega števila prijav sta bili izpopolnjevanji organizirani v dveh skupinah. 
Veseli nas, da so se izobraževanj udeležili številni vodniki iz drugih 
regij. Ti so pohvalili organizacijo naših izobraževanj. Radi prihajajo v 
našo sredino, saj so tukaj dobro sprejeti in jim srečanja z nami ostanejo v 
prijetnih spominih. Zahvaljujemo se vsem našim inštruktorjem, ki znajo 
kvalitetno predstaviti tematiko izobraževanj, istočasno pa vzpostaviti 
prijateljske odnose z vsemi udeleženci in tako omogočiti prijetno druženje 
vseh vodnikov na izpopolnjevanju.
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Kopno izpopolnjevanje Naravske Ledine 2007 

Zimsko izpopolnjevanje Peca 2007
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Zimsko izpopolnjevanje Peca 2007

Srečanje vodnikov Koroška 2006 - september 2006
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Omenim naj še vsakoletno povezovalno aktivnost vseh koroških vodnikov 
– to je organizacija Srečanja vodnikov MDO Koroške. V preteklem letu 
je bilo srečanje pri Spodnjem Lečniku nad Ravnami, v letošnjem letu 
pa predvidevamo izpeljati srečanje pri Repolusku v Doliču v petek, 
30. novembra 2007. Na srečanjih si izmenjamo izkušnje tekočega leta, 
se pogovorimo o bodočih aktivnostih ter smernicah, vedno pa medse 
povabimo še prijatelje iz Prekmurja ter Savinjske doline.
Vodniki PZS smo tisti, ki radi hodimo, imamo že kar nekaj znanja in 
izkušenj v planinstvu, smo družabni, prijazni do narave in soljudi 
ter pripravljeni učiti druge in z njimi deliti svoje znanje in izkušnje. 
Prostovoljno vodništvo ima v Sloveniji že skoraj petdesetletno tradicijo. 
Prvi tečaj za prostovoljne vodnike je bil izveden že daljnega leta 1957. 
Združeni smo v vodniški komisiji PZS, ki skrbi, da se usposabljamo 
po enotnih kriterijih in sledimo novostim na področju prostovoljnega 
vodništva. Vsi vodniki se ravnamo po obstoječih pravilnikih in aktih, ki se 
nanašajo na prostovoljno vodništvo, prav tako tudi po Častnem kodeksu 
slovenskih planincev. 
Želimo si nadaljevati uspešno delo naših predhodnikov, številnim novim 
planincem pričarati lepote gora in varno hojo, kar krepi naše zdravje in 
bogati naša obzorja. Še posebej se moramo posvetiti mladim, da jim že v 
zgodnji mladosti omogočimo najti pravo pot, da jim obogatimo kvaliteto 
življenja in jih, namesto k računalnikom, usmerimo v naravo. Prostovoljno 
vodništvo je  temelj delovanja planinskih društev ter pomembna opora 
vrtcem in šolam pri izvedbi planinskih vsebin.

Vodja območnega vodniškega odbora Koroške:
Andreja Barl

S poti po evropski pešpoti
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TRADICIONALNO SREČANJE KOROŠKIH VODNIKOV V 
PETEK, 24. 11. 2006

Na zadnjem sestanku načelnikov Vodniških odsekov MDO Koroške 
smo potrdili lokacijo srečanja Koroških vodnikov. To bo spet turistična 
kmetija Spodnji Lečnik nad Ravnami, kjer smo bili že dvakrat prej 
prijazno sprejeti.
Na naših prejšnjih srečanjih smo vabili goste iz alpinističnih krogov, 
da so nam preko diapozitivov pričarali delček njihovih podvigov v 
Himalaji, Andih… Poslušali smo izkušnje Matjaža Šerkezija, načelnika 
podkomisije za vzgojo in izobraževanje pri Komisiji za alpinizem, o 
vsakoletni alpinistični šoli za nepalske vodnike in šerpe, ki jo v mestu 
Manang (nahaja se pod Anapurnami) že veliko let organizira PZS. V 
glavnem smo bili seznanjeni le z dogodki iz daljnega sveta. Ker pa se 
tudi po društvih v MDO Koroške organizirajo vsako leto zanimivi izleti 
in potepanja po nam bližnjih, a večini neznanih krajih in državah, smo se 
na zadnjem sestanku tako odločili, da damo vsako leto priložnost tudi tem 
društvom, da nam prikažejo delček njihovih aktivnosti. V letošnjem letu 
so pobudo prevzeli planinci z Raven na Koroškem in nam bodo predvajali 
diapozitive iz njihovega potepanja po Makedoniji, Albaniji in Bogariji.
Tako smo se dogovorjenega dne zbrali zopet v velikem številu, saj se 
je srečanja udeležilo 53 vodnikov in gostov, in sicer 44 vodnikov iz 11 
planinskih društev od 14 v MDO Koroške ter 9 od 16 vabljenih gostov. 3 
gostje so bili tudi vodniki MDO Koroške.
To samo dokazuje, kako dobrodošla so taka srečanja. Po prijaznem 
sprejemu domačinov in pozdravu našega »šefa« Ivana Cigaleta, smo 
si ogledali že prej omenjene diapozitive. Ob koncu je na kratko, preko 
fotografij in kratkega filma svoje vtise iz odprave na sedemtisočak Pik 
Lenin predstavila še Veronika Viltužnik.
Pred zadnjo točko uradnega dela je sledilo tradicionalno skupinsko 
fotografiranje, saj pred odhodom domov vedno prejmemo skupinsko 
fotografijo srečanja.
Ker pa je v programu tega srečanja bila tudi točka potrditve vodstva OVO 
MDO za prihodnje obdobje, od leta 2007 naprej,  smo izvedli še volitve. 
S polno večino, brez vzdržanih glasov ali glasov proti, je, na predlog 
dosedanjega načelnika Ivana Cigaleta, bila za novo načelnico izvoljena 
Andreja Barl, načelnica VO pri PD Slovenj Gradec.
Andreja – iskrene čestitke !
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Ivan Cigale je svoj predlog takole obrazložil:
»Po 25 letnem obdobju meddruštvene povezave vodnikov v Koroški 
regiji, od leta 1981, ko sem od kolegov tečajnikov drugega regijskega 
tečaja vodnikov MDO Koroške prejel »zadolžitev« povezovanja med 
vodniki v naši regiji, do letošnjega leta 2006, je bil že primeren čas za 
zamenjavo v vodstvu povezovanja vodnikov v OVO MDO Koroške.
Po moji osebni presoji je bil v tem trenutku tudi najprimernejši čas za 
predajo načelništva.
Andreji Barl se za pripravljenost za prevzem načelništva najiskreneje 
zahvaljujem in ji želim, da ob podpori kolegov vodnikov, doživlja 
vodenje v svojem nastopajočem mandatu kot prijetno obdobje svojega 
v planinstvu aktivnega življenja. Vodnikom Koroške se za zaupanje in 
tvorno sodelovanje v času mojega mandata najlepše zahvaljujem.«
Ob teh Ivanovih besedah sem se spomnila, kako smo ljudje po svoje 
kruti. Ko se nekdo nesebično razdaja za druge, organizira in vodi tečaje, 
povezuje več kot 25 let ljudi na določenem območju, nam vse to preide 
v navado. Vsem je to, da ta človek to počne, samo po sebi razumljivo. 
Premalokrat mu znamo reči HVALA za to, kar je storil za vse nas. 
Nasprotno, pogosteje izrečemo kritike, pripombe. Menim, da je potrebno 
tukaj napisati: 
»Ivan, hvala predvsem tebi. Brez teh tvojih odrekanj tudi tega pisma ne 
bi mogla napisati, ker teh srečanj verjetno ne bi bilo. Še vedeli ne bi kaj 
zamujamo.«
Kajti, ko je uradni del končan, se šele pričenja tisto »ta pravo«. Izkušnje, 
doživetja, stara srečanja. Z nekaterimi smo se nazadnje videli na prejšnjem 
srečanju, pa to sploh ni ovira, da si ne bi imeli kaj povedati. Prav nasprotno. 
Doživetij – lepih in manj lepih je za nekaj večerov.
Mi, Koroški vodniki, pa smo sploh znani po tem, da radi posedimo, 
zapojemo in se družimo še pozno v noč.
Vedno pa pride čas odhoda in vedno enaka obljuba. Če se nam prej poti ne 
križajo, se zopet vidimo na naslednjem srečanju. Zaželimo si še srečno pot 
domov in po planinsko tudi varen korak, ko bomo stopali po planinskih 
poteh.

Marta Prah



25 let Planinskega društva Mislinja

��

TRGOVINA NA DEBELO 
S KOVINSKIMI IZDELKI, 

INŠTALACIJSKIM MATERIALOM 
IN NAPRAVAMI ZA OGREVANJE

D.B.T. d.o.o.
Sp. Vižinga 21d

2360 Radlje ob Dravi
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TERMIČNA IN STROJNA 
OBDELAVA KOVIN

MIHEU MATJAŽ s.p.

Turiška vas 12, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Telefon: 02/ 883 10 11

Fax: 02/ 883 10 10 
GSM: 031/ 606 295

E-mail: miheu.fredo@siol.net
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Telefon: 02 88 39 640 
Telefax: 02 88 31 604 
e-mail: info@gradnje.igem.net

• Visoke gradnje 
• Nizke gradnje 
• Slikopleskarstvo 
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Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec
Tel.: +386 (0) 2 88 43 332, www.gg-sg.si

ŽAGA
- Strokovno razžagan les 
  “koroške smreke”
- Najkvalitetnejši les za 
  strešne konstrukcije

TRGOVINA ŠTAJERLES
- Specialisti za macesen
- Les za gradbenike in 
  mizarje

GOZDARSTVO
Strokovno smo usposobljeni 
za posek, spravilo lesa oz. 
gozda in gojenje gozdov

Trgovina Les, Cesta na štibuh 1, Slovenj Gradec, Tel.: 02 88 21 610, GSM: 041 769 726
Trgovina Les, Koroška c. 68, 2360 Radlje ob Dravi, Tel.: 02 88 71 423

Vse za delo v gozdu in spravilo lesaVse za delo v gozdu in spravilo lesa
Gozdarska zaščitna oprema
Motorne žage, rezervni deli
Jeklene vrvi, verige, sekire in ostalo
Servis motorni žag

Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj GradecGozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec

Trgovina Les, Koroška c. 68, 2360 Radlje ob Dravi,Trgovina Les, Koroška c. 68, 2360 Radlje ob Dravi,

hlodovino smreke, jelke, bora, macesna
- premeri od 20 cm na tanjšem delu hloda
- dolžine 4 m do 12 m

hlodovino iglavcev za proizvodnjo 
embalaže (trda rjavina)
- premeri od 20 cm na tanjšem delu hloda
- dolžine od 4 m naprej

tehnični les iglavcev 
(smreka, jelka, bor, macesen)

celulozni les iglavcev I. kl. 
(smreka, jelka)

celulozni les iglavcev II. kl. 
(vse drevesne vrste iglavcev)

ODKUPUJEMO VSE VRSTE LESA IGLAVCEV!

TRGOVINA ŠTAJERLESTRGOVINA ŠTAJERLES GOZDARSTVOGOZDARSTVO
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TRANSPLAST d.o.o.
poslovna enota:

Pohorska 17a
2360 Radlje ob Dravi
tel./fax: 02 88 71 510
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OBÈINA MISLINJA



25 let Planinskega društva Mislinja
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Ob praznovanju 25-letnice so prispevali tudi:

Javno komunalno podjetje, Slovenj Gradec
Jože Potočnik, Mislinjska Dobrava
Miroslav Čas, Straže
Odvetniška pisarna Miran Ocepek, Slovenj Gradec
Wikings d.o.o., Mislinja

25 let PD Mislinja
PD Mislinja

Lektorica: 
Adreja Martinc

Naklada: 
300 kos

Tisk: 
Tiskarstvo in knjigoveštvo Grešovnik, d.o.o.

September 2007


