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Vrh gore je bel kažipot očem 

In jasen dan žari od vsepovsod 

in sreča je, da je pred mano pot, 

in to da vem, da slast je v tem, da grem. 

(Janez Menart) 

  

In sreča je, da planinsko društvo Zreče pozna pravo pot, zato se nam  

pridružite na naših dogodivščinah in avanturah. 

Matjaž Korošec 

Predsednik PD Zreče 
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OSANKARICA 

Letošnji že 37. pohoda po poteh Pohorskega bataljona se je ude-

ležilo nekaj manj kot 2.000 pohodnikov. Tudi letošnji pohod je 

potekal brez resnejših poškodb, reševalci so oskrbeli le nekaj žu-

ljev. Vse je bilo dobro organizirano, tako, da nas je  pohvalil tudi 

predsednik Planinske zveze Slovenije (PSZ) Bojan Rotovnik. Po-

hod smo tradicionalno končali s prireditvijo v zreški športni 

dvorani, kjer sta zbrane planince pozdravila zreški župan mag. 

Boris Podvršnik in predsednik  (PZS) Rotovnik. Za dobro voljo 

pa je poskrbel ansambel Toti Štajerci. 
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OBČNI ZBOR 

Planinsko društvo Zreče je 21. marca povabilo planince  na 

zbor članov v prostore Gasilskega doma Zreče.   

 

Zbora se je udeležilo 41 članov in gostov, med katerimi so 

bili tudi podžupan občine Zreče  Drago Šešerko,…. 

 

V preteklem letu je imelo društvo 376 registriranih članov. 

Vodniški odsek je uspešno izvedel 10 pohodov, prepoznav-

nost društva pa  je utrdil  37. tradicionalni pohod po poteh 

Pohorskega bataljona. 

 

V leto 2016 bo poglavitna naloga nadaljevanje uspešnega de-

la z mlajšimi člani društva in organiziranje pohodov v 

vodniškem odseku.  

Zbora se je udeležilo 41 članov in gostov. 



Stran 5 CICIBAN PLANINEC                         BILTEN 2015: GULEK 

ZIMSKI POHOD BREZ SNEGA   

 

 

Glede na datum je res zima, vendar o snegu ni nobene sledi. Na 

takšen dan so se cicibani planinci vrtca Zreče  odpravili na po-

hod ob reki Dravinji. Sonce jih je ves čas spremljalo, kljub temu 

je bilo hladno, tako da zimska oblačila niso bila nič odveč. Pot 

je bila zanimiva, saj so marsikaj videli. Od mlina pri Petelinekih 

se kar niso mogli ločiti, saj so kot uročeni gledali vrteče se mlin-

sko kolo. Stara hiša v Radani vasi jim je porajala vprašanje: » 

Zakaj so pa  zgradili tako staro hišo?« V blatu je bilo opaziti sle-

di od gume, od ljudi, od psa in mogoče tudi od dinozavrov. Ne, 

ne od dinozavrov pa že ne , saj so že » odmrli «. Tako je kmalu 

prišel čas za malico, ki so jo vsi nestrpno čakali. Seveda se je tu-

di škrat izkazal in jim nastavil sladko presenečenje. Ob uri, ki 

so jo načrtovali, so se rdečih lic in polni vtisov  vrnili do vrtca, 

kjer so jih pričakali starši.  

Ob mlinu pri Petelinekih  
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NA BABJEKU     

.Po koledarju še vedno zima, toda v zraku je že čutiti pomlad. 

Sonce, spomladanske cvetlice in dvajset razigranih najmlajših 

članov planinskega društva iz vrtca Zreče so se odpravili na 

pohod na Babjek. Marsikateri Zrečan ne ve, da se hrib nad 

»Traunklnovim pruhom« tako imenuje.  No, to je nad smeti-

ščem. Kdaj in kako je hrib  dobil ime se ne ve več. Cicibani pla-

ninci so opravili pot od vrtca, mimo jezera, po srčkovi učni poti 

do Ančke.  Tam pa so bili že tako lačni, da so morali pojesti vse 

dobrote iz nahrbtnika.  Od Ančke so šli zopet malo  navzgor in 

potem navzdol proti strelišču in po prečnem kolovozu iz goz-

da. Ravno toliko časa so še imeli, da so se lahko valjali po travi 

in  poskrbeli, da bodo mamice imele poln pralni stroj njihovih 

oblačil.  Rdečih lic, malo blatni in povaljani so stekli v objem 

staršev, ki so jih čakali na dogovorjenem mestu. 

Le kaj nam je nastavil gozdni škrat? 
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PO  STARI  ROMARSKI  POTI  NA GOLIKO  

Golika je 608 m visok hrib na vzhodnem delu Zreč. Na njem 

stoji cerkev sv. Neža. To je bil cilj cicibanov planincev vrtca 

Zreče. Dan je bil kar utrujajoč, saj je bilo poletno vroče in pot 

dolga. Dobro jim je šlo po ravnem, toda proti Gračiču se je 

pričel vzpon, ki se je v gozdu proti Neži samo še  stopnjeval. 

Na tem pohodu so spoznali različne poti: asfaltno cesto, ma-

kadam, gozdno cesto, markirano in nemarkirano pot ter 

brezpotje. Brezpotje je nekaterim delalo velike težave in že-

leli so si široko pot, atija in posteljo. Kmalu so bili na cilju in 

utrujenosti ni bilo več. Sendviči, sladkarije, izmenjava do-

brot, škratove čokolade, lovljenje, okušanje kislice in zajčje 

deteljice, spoznavanje zdravilnih zelišč in drugih rastlin je 

bilo sestavni del  pohoda. Po vsem tem je bilo potrebno sa-

mo še priti do točke, kjer so razigrane planince prevzeli star-

ši.  
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POD  VRHOM GOLEKA 

Vedno se vse ne izide kot si želiš. To  se je tokrat  primeri-

lo cicibanom planincem iz vrtca Zreče. Zaradi vročega 

dneva, konca tedna, ko so že vsi zelo utrujeni, zaradi zelo 

strme in dolge poti in še zaradi česa, jim ni uspelo priti 

čisto do vrha Goleka. Malo,  čisto malo pod  vrhom so se 

mentorice odločile, da bodo pot skrajšali.  Sicer pa sploh 

ni važen cilj, važna je pot,  je dejal naš znani alpinist. Pot 

je bila vsekakor zanimiva. Opazovali so konje na paši, na-

birali in se sladkali z gozdnimi jagodami, gledali kako de-

luje miniaturni mlinček na vodo v gozdu in malicali. Tudi 

škrat se ni nič hudoval in jim je nastavil sladko preseneče-

nje. Otroci so bili v naravi, družili so se, skratka imeli so se 

lepo in prav nihče ni bil žalosten, ker ni osvojil vrha. 

Malica  
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CICI TABOR   

Leto je okrog in najmlajši člani PD Zreče so se udeležili CICI  

tabora. Zbrali so se na Skomarju,  saj so jim taborniki zopet ve-

likodušno odstopili svoj dom. Triindvajset otrok se je poslovilo 

od staršev in opravilo krajši  pohod po Skomarju, saj so težki 

oblaki kar grozili kdaj bodo spustili svoj težki tovor. Obiskali so  

svojega prijatelja, ki je doma v bližini, si ogledali mlade pujske, 

preganjali poljsko miško, jedli jagode in se sladkali z dobrotami 

z njihove mize. 
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CICI TABOR   
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Naslednji dan so se  skupaj s starši odpeljali na Roglo in 

tam opravili pohod na Pesek. Vmes so se povzpeli na raz-

gledni stolp in na Pesku prejeli nagrade, ki so si jih tekom 

leta prislužili. Iz rahlega rosenja, se je dež spremenil v 

pravo ploho, ki jih je dobila ravno na sedežnici  Mašin ža-

ga. Eni manj, drugi bolj mokri so se pripeljali na vrh,  se 

poslovili ter obljubili, da bodo kljub temu ostali planinci. 
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PRVI JESENSKI POHOD V VRTCU ZREČE 
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V petek, 23. 10. 2015, so se cicibani planinci ob lepem vreme-

nu odpravili na prvi jesenski pohod. Pot jih je vodila po Srč-

kovi učni poti. Šli so od vrtca, mimo jezera, kjer so opazovali 

race, prisluhnili pticam, šelestenju listja, tipali so lubje, pre-

poznavali drevesa, sledili markacijam, spoznali hotel za živa-

li, ogledali so si gobe in se posladkali z robidami … Vmesni 

postanki so bili namenjeni okrepčilu. Otroci so nestrpno čaka-

li trenutek, da lahko odprejo svoje nahrbtnike pri Turistični 

kmetiji Ančka in pokažejo drug drugemu kakšno malico in 

posladek so si pripravili doma. Med potjo jim je škrat nastavil 

čokoladice, saj so vsi brez težav prehodili dolgo pot, ki so jo 

nato zaključili pri kamnolomu, kjer so jih pričakali starši. 

Zapisala ERIKA PERKOVIČ 



Stran 12 
 

ZDRUŽILI SO POHOD IN OGLED STARE KOČIJE 
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Ošlakova kovačija je na 

zreškem območju 

eden redkih ohranje-

nih spomenikov stare 

kovaške obrti. Prav je, 

da že mladi rod sez-

nanjamo z našo zapu-

ščino. Tako so ciciba-

ni planinci iz vrtca 

Zreče združili ogled kovačije in pohod. Od vrtca do Ošlaka 

jih je zapeljal avtobus in nekaterim je bilo to prvič. V kovačiji 

je bilo toliko zanimivih stvari, da so komaj slišali  razlago 

gospoda Ošlaka. Tipali so staro orodje, vrteli kar se je vrteti 

dalo, tolkli s kladivom po tnalu, poslušali kako tolče repač, 

vonjali oglje v ugaslem ognjišču, se čudili mehu in ne naza-

dnje bili čisto zamaknjeni ob gledanju vode, ki je potrebna za 

pogon določenih 

naprav.  Pot ki so 

jo prehodili je bila 

od Ošlaka do trgo-

vine Tuš. Ravno 

tako dolga, da so si 

pri Makareni pri-

služili malico. Prav 

prijetno se je bilo 

vrniti zopet na toplo sonce in k  staršem, ki so jih čakali na do-

govorjenem mestu. 
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PRVI SPOMLADANSKI POHOD  
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Topli sončni žarki in vonj po pomladi kar vabijo v naravo.  Da je 

res tako so dokazali mladi planinci OŠ Zreče pod vodstvom 

vodnikov, ki so se dan pred začetkom uradne pomladi prebudili 

iz zimskega spanja.  

Z avtobusom smo se odpeljali do vasi Strahomer, od koder smo 

jo mahnili preko mosta čez reko Iško. Dobro označena pot se je 

mestoma vzpenjala preko pobočja  Kramarca v smeri Krima. Tu 

in tam kratek postanek in vse močnejši klic po malici tistih, ki so 

od doma odšli brez zajtrka. Malica sredi poti jim je dala dodatno 

energijo za premagovanje ovir. Navdušeni nad preprogami male-

ga zvončka, noric, žafranov in snega proti vrhu, so po dobrih 

dveh urah in pol hoje  premagali 800 metrov višinske razlike in 

prispeli na vrh. Zavzeli smo dobršen del prostora v planinski ko-

či, kamor smo se lahko umaknili pred vetrom. Planinke, Ana, 

Lea, Julija in Nuša, so pokazale poseben čut za pomoč prvo in 

drugošolcem pri vezanju vezalk, žigosanju dnevnikov,… Čeprav 

bi še radi uživali na vrhu, 

nas je čas opozoril na odhod 

v dolino čez Strmec. Pa je 

res bilo strmo. Pa tudi vese-

lo, ko smo prispeli do avto-

busa. Posebej za tiste, ki so 

si prislužili kakšen žulj.  

Mihela Kosi 

                                                                                                                       Pozdrav  pomladi mladih  planincev s 1107 m 

visokega Krima. 
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TRADICIONALNO NA POHOD  S STARŠI 

Na praznični ponedeljek, 6. aprila, smo se mladi planinci  

OŠ Zreče in njihovi starši pod vodstvom vodnikov  udeleži-

li 22. tradicionalnega pohoda k Črnemu jezeru na Pohorju. 

Na avtobus  nas je pospremilo sončno vreme, po nekaj mi-

nutah vožnje pa so bili pogledi proti Pohorju zaviti v sivino. 

Sprejeli smo odločitev, da nekoliko spremenimo prvotni na-

črt. Za izhodišče pohoda smo izbrali Kebelj, se povzpeli do 

Zajčevega gradu, kjer smo lahko videli razvaline okroglega 

stolpa z linami. Pot smo nadaljevali vse do Črnega jezera, ki 

je umetnega nastanka in  je s svojo gozdnato okolico zava-

rovano kot gozdni rezervat. Hoja proti jezeru je bila zasne-

žena, idilično zimska; sonce, rahlo sneženje, mraz. Pri jeze-

ru smo poiskali kotičke, delno s soncem obsijane, da smo se 

okrepčali.  

BILTEN 2015: GULEK                  MLADI PLANINEC 
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Želja po cilju je bila vedno močnejša in sledil je odhod  

po zasneženi poti proti Trem Kraljem, kjer smo si privo-

ščili počitek na toplem. Mladi planinci so si žigosali 

dnevnike in pričakali podelitev prisluženih nagrad. Sle-

dil je spust do Kota nad Oplotnico, kjer nas je pričakal 

avtobus. Vožnja je minila v prijetnem opazovanju ve-

dno močnejšega sneženja in pravilni odločitvi vodnikov 

glede spremembe prvotnega načrta. Zadovoljni, da je 

pot za vse potekala brez poškodb in žuljev ter bogatejši 

za izkušnjo, da pomlad v dolini še ne pomeni, da kape 

in rokavice ostanejo doma, smo se vrnili v Zreče. 

                                                                                                     

Mihela Kosi 

Zreški osnovnošolski planinci skupaj s starši pri Črnem jezeru.  
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REŠKA PLANINA 
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V soboto 17.5. smo se z otroci od 1. do 9. razreda odpravili 

na pot proti Reški planini. Z avtobusom smo se pripeljali 

do Prebolda, kjer smo pot nadaljevali do doma pod Reško 

planino. Na poti, smo se ustavili pri kmetu, ki nam je do-

volil hraniti njegove domače živali ( koze, osle…). Ko smo 

prispeli ma dom pod Reško planino, smo najprej pomalica-

li, nato pa odpravili proti vrhu, vendar smo se že na začet-

ku poti obrnili, ker je bila pot zelo zaraščena.  

Pri domu so se otroci preizkusili na učnem poligonu za za-

htevne zavarovane poti, kjer so se seznanili, kako ravnati s 

samovarovalnim kompletom.  

Poligon zahtevne  

zavarovane poti 
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LEPENATKA-VELIKI ROGATEC 
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Prvo soboto v mesecu juniju smo se mali in veliki planinci  
OŠ Zreče podali  na  izlet k dvema vrhovoma, katerima je 
skupen enkraten razgled. Z avtobusom smo se peljali v Sa-
vinjsko dolino mimo Gornjega Grada v dolino Sv. Lenarta. 
Pot pod noge smo vzeli pri razpadajočem mlinu, mimo sa-
motnih kmetij vse do cerkve Sv. Lenarta, kjer smo se okrepili 
in osvežili ob hladnem in čistem potočku. V prelepem dopol-
dnevu smo zakorakali v breg skozi gozd, mimo nekaj potoč-
kov in po ozkem kolovozu  prispeli do planine Zg. Špeh.  Po-
čitek in uživanje na mehki travi so prekinile nadležne muhe. 
Pogledi otrok so bili usmerjeni zdaj v eno zdaj v drugo smer 
ter vse glasnejše je bilo ugibanje, kam naprej, saj  se  je skupi-
na delila na dvoje. 
  

Mlajši na vrhu Lepenatke, v ozadju Veliki Rogatec. 
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Lepenatka je položno pobočje, lahko dostopno in ravno pri-
merno za mlajše » Zajčke in Svizce«, medtem ko Veliki Ro-
gatec kaže povsem drugačen obraz. Njegova pobočja so str-
ma, mestoma tudi izpostavljena, zato so se na to zahtevnejšo 
pot podali že izkušeni »Gamsi«  s  plezalnim pasom pod 
budnim očesom vodnikov. 
Obe skupini sta osvojili vrhova, se vpisali v vpisno knjigo in 
z žigi napolnili svoje dnevnike. Vsem se je odprl lep pogled 
na Golte, Menino planino in proti osrednjim Kamniško-
Savinjskim Alpam. Na travnatem pobočju Lepenatke smo  
zares uživali v pisanem cvetju in se  preizkusili v prepozna-
vanju številnih cvetlic. Sledil je še sestop do cerkve v dveh 
smereh, zobanje slastnih in obilnih gozdnih jagod ter dolga 
makadamska pot do avtobusa. Vožnja proti domu je minila 
v prijetnem kramljanju in radovednosti, kakšno doživetje je 
bilo »plezanje« za starejšo skupino in kakšne vragolije je po-
čela mlajša skupina na travnatem pobočju. 

                                                                                  Mihela Kosi 

»Gamsi«  osvojili greben  Velikega Rogatca   
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7. PLANINSKI TABOR  

Mladi planinci. Osnovnošolci od 1. do 9. razreda iz Zreč so 
aktivno preživeli začetek počitnic v objemu gora. To jim je 
omogočilo PD Zreče pod vodstvom vodnikov. 
 
Kot nagrada za celoletno aktivno sodelovanje, vrhunec de-
javnosti ob zaključku šolskega leta, so se mladi planinci po-
dali v gorski svet in izpolnili obljubo, da se vrnejo na Dom 
na Komni. Osnovni cilj tabora je privzgojiti in naučiti mlade, 
da jim planinstvo postane način  aktivnega preživljanja pro-
stega časa in prepotrebno medsebojno druženje, brez TV in 
računalnikov. Planinci so pokazali veliko željo po učenju, 
spoznavanju nečesa novega in odnosa do narave. 
 

Učenje vozlov 
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Hoja v manjših skupinah je bila idealna za poglabljanje pla-
ninskih vsebin iz varnega gibanja, orientacije, vremenoslovja, 
rastlinstva, živalstva in varstva narave.  
Navdušeni so bili nad družabnimi igrami, kjer so se sprostili 
in uživali. K temu je pripomogla tudi nevihta. Še ena  nova, 
drugačna izkušnja, ki najmlajšim ni povzročila slabe volje. Z 
veliko motivacijo in vztrajnostjo so sodelovali v delavnicah 
vozlanja, pletenja nakita in glasbeni delavnici, kjer so nastala 
na znane melodije nova besedila pesmi. Počitek in prosti čas 
pa so izkoristili za druženje, spletanje prijateljstev in načrtova-
nje družabnega večera, kjer so se izkazali s svojo ustvarjalnos-
tjo, domišljijo in poskrbeli za obilo dobre volje in smeha. 
Kot vodja tabora lahko rečem, da sem z izvedbo zelo zado-
voljna, kljub temu, da vreme ni bilo povsem idealno. Ponosna 
sem na ekipo vodnikov in animatorjev, ki so z vso odgovor-
nostjo odlično opravili svoje naloge in s svojo pozitivno ener-
gijo poskrbeli za enkratno vzdušje. Posebej bi  izpostavila in 
pohvalila  starejšo skupino planincev za nesebično pomoč naj-
mlajšim, saj so jim  izkazali veliko mero pozornosti, jih spreje-
li medse in nasploh poskrbeli za dobre prijateljske odnose. To 
je bilo potrebno nagraditi. S Čim?  Kako? Z namakanjem, čo-
fotanjem in plavanjem v Bohinjskem jezeru. Vsi zadovoljni in 
z zavedanjem, da za srečo, veselje ne potrebujemo materialnih 
dobrin, da je največje bogastvo v ljudeh in naravi,  smo se vr-
nili polni lepih vtisov domov. 
                                                                                         Mihela Kosi 
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Mladi planinci preživeli pravljični tabor, sedmi po vrsti, v območju 

Triglavskega narodnega parka.  
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KAKO SO DOŽIVELI TABOR UDELEŽENCI? 

Zoja Pravst, 1.razred: «Všeč mi je bilo, ko sem videla in 
slišala svizca. Videla sem tudi prave planike in mrtvega 
gamsa. Na taboru sem se imela zelo lepo. Pridem tudi 
drugo leto.« 

Peter Potnik, 3.razred: »Tabor si bom zapomnil po po-
hodu, kjer nas je zadnjih nekaj minut pred domom ujel 
dež. Pri Tomboli sem imel veliko srečo in dobil  1. in 2. 
nagrado. Užival sem na pohodih in družabnih igrah. En 
večer nisem mogel takoj zaspati.« 

Lana Ribič, 4.razred: «Na taboru sem bila prvič in po-
hodi mi niso bili naporni. Zanimivi so mi bili možici, ki 
smo jih še povečali. Prvič sem videla v živo planike na 
Bogatinskem sedlu. Zadnji večer je bil najboljši, saj smo 
se zelo zabavali. Zahvalila bi se vodnikom, saj so bili 
zelo prijazni do vseh.« 

Sofija Mrzdovnik, 4. razred: »Na taboru sem videla 
pravo planiko in bila presenečena, ker je tako majhna. 
Videla sem svizca in mrtvega gamsa, ki je zelo smrdel. 
Hrana mi ni bila preveč dobra, mi je pa bilo všeč, ko 
nas je skopal dež. Z Nežo sva uspešno organizirali pla-
ninsko poroko Borisa in Andreje. Zabavali smo se in 
plesali dolgo v noč.« 
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BILTEN 2015: GULEK                  MLADI PLANINEC 

Ana Retuznik, 7.razred:« Na taboru sem bila prvič in 
doživela čudovito izkušnjo. Vodniki so imeli super 
program, veliko novega sem  spoznala in  se naučila. 
Veliko smo se družili in vedno bili dobre volje, tudi ta-
krat, ko nam je vreme ponagajalo. Zjutraj sem imela 
prečudovit pogled na šele prebujajoče Bohinjsko jeze-
ro. Zame nekaj nepozabnega.«  

Nuša Vahter, 9.razred:« To je bil najboljši tabor. Imeli 
smo se fajn, saj smo počeli veliko zanimivih reči. Naj-
bolj mi bo v spominu ostal družabni večer na katerem 
smo peli, plesali, osvojili zaslužene nagrade in se na-
smejali. A na koncu  štejejo vsi najlepši dogodki in pri-
ložnost, da sem jih doživela. Škoda, da je to moj zadnji 
tabor v osnovni šoli.«  
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MLADI ZREŠKI PLANINCI OTVORILI SEZONO 

MLADI PLANINEC                         BILTEN 2015: GULEK 

Za mlade planince OŠ Zreče, ki so člani PD Zreče, pomeni 

oktober začetek šolske planinske sezone.  

V tednu otroka smo skupaj z Društvom prijateljev mladine 

Zreče organizirali pohod na Golek. Marsikoga je slabša vre-

menska napoved prestrašila in pustila doma. A pogumne 

planince je tokrat spremljala sreča, saj so uspeli prvi pohod 

pospraviti pod streho brez dežja.  Na izletniški kmetiji so bili 

gostoljubno sprejeti in druženje zaključili skupaj s starši ob 

slastno pečenih kostanjih. 

Naslednjo soboto je bila vremenska napoved več kot  idealna 

za jesenski pohod. Z avtobusom smo se odpeljali proti Gol-

tem, od tam pa peš mimo alpskega vrta, Mozirske koče proti 

Smrekovcu. Na razgibani poti ni manjkalo zanimivosti kot 

so ogled ledenice, iskanje zakladov (geocaching), spoznanja, 

da je Smrekovec nekoč bil podmorski vulkan in razmišljanje 

od kod ime Smrekovec. Na planinskem domu smo si vzeli 

čas za malico, počitek, izpolnjevanje in žigosanje dnevnikov, 

podelitev nagrad, za občudovanje iz lesa izklesanih živali, 

odkrivanje stopinj živali, prepoznavanje rastlin in kamnin. 

Na obsežen travnat vrh, na katerem stoji piramida z vpisno 

skrinjico in knjigo so se podali najvzdržljivejši. V nadaljeva-

nju nas je krožna pot vodila mimo Starih stanov vse do alp-

skega vrta.  Vsi pohodniki smo se vrnili domov zadovoljni, 

celo brez žuljev.  

Mihela Kosi 
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BILTEN 2015: GULEK                       MLADI PLANINEC 

Po vrnitvi z Goleka so se razveselili pečenih kostanjev. 

Sonce nas je pozdravilo že zjutraj in bilo  zvesti spremljevalec na zares 

slikovitem jesenskem pohodu. 
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PRIPRAVE NA TEKMOVANJE MLADINA IN GORE 

MLADI PLANINEC                       BILTEN 2015: GULEK 

Šolsko športno tekmovanje Mladina in gore je ekipno 

tekmovanje, namenjeno osnovnošolcem zadnje triade. 

Mladi tekmujejo v znanju, veščinah in izkušnjah z 

vseh področij in oblik planinskega delovanja.   

V letošnjem letu smo pričeli s pripravami na tekmo-

vanje Mladina in gore. Izvedli smo prvo predavanje 

na temo Zgodovina alpinizma in gorništva v Sloveniji 

in svetu.  

Predavanj se bo udeležilo 8 učencev od 6. do 9. razre-

da, s katerimi bomo nadaljevali tudi v letu 2016. 
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LETO ZAKLJUČILI S STOLPNIKOM 

BILTEN 2015: GULEK                        MLADI PLANINEC 

Na praznično soboto, 26. decembra, ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti, so se mladi planinci OŠ Zreče  skupaj s starši pod 

vodstvom vodnikov  povzpeli na najvišji vrh Konjiške gore.   

Vremenske razmere so bile odlične, prav nič zimske. Iz Slo-

venskih Konjic nas je pospremilo sonce. Številčna skupina je 

vzpon premagovala z dobro voljo in bila mestoma nagrajena z 

lepimi razgledi in martinčkanjem na soncu.  Najmlajši so ko-

rajžno premagovali vzpon do samega vrha in pokazali veliko 

vztrajnosti. Bili so zgled  in velik ponos staršev.  Ob vznožju 

stolpa je sledil najlepši 

del: malica, krajši poči-

tek, druženje in kram-

ljanje s pohodniki. Po-

vzpeli smo se še  na 

stolp, od koder je bil 

lep razgled na okoli-

ške hribe.  Pred odho-

dom z vrha so še žigo-

sali dnevnike in jo 

mahnili do Koče  pri Štepihu, kjer so mladi  planinci  končno 

dočakali podelitev prisluženih nagrad. 

Zadovoljni, da smo preživeli lep dan v naravi, kjer nas je na 

poti spremljal varen korak, smo s pohodom zaključili pri ribni-

kih na Stranica.                                                             

Mihela Kos 

Številni  planinci obeležili  tradicionalni pohod na 

1012 m visok Stolpnik.  
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PECA 

PLANINEC                                   BILTEN 2015: GULEK 

14 zreških planincev se je v soboto, 21. 2., podalo v kraljes-
tvo kralja Matjaža. Udeležili so se namreč tradicionalnega 
Matjaževega pohoda na Peco. 

Ob 6. uri zjutraj so se z avtobusne postaje v Zrečah odpelja-
li do Podpece, kjer se je začel pohod. 

Vreme je bilo lepo – pri  Domu pod Peco  so se lahko celo 
malo posončili. 

Pot od doma do vrha Pece je bila malo bolj naporna, pred-
vsem zaradi izredno vetrovnega vremena. 

Kljub vetru pa je pohod uspel in zreški planinci bodo tudi 
drugo leto zagotovo romali na obisk h kralju Matjažu. 

Na vrhu 
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BOČ—DONAČKA GORA 

BILTEN 2015: GULEK                        PLANINEC 

Zreški planinci so se v soboto, 28. 3. 2015, podali na prvi 
spomladanski pohod, in sicer iz Boča na Donačko. 

Ob 7. uri so se iz avtobusne postaje v Zrečah odpeljali na 
Boč, kjer so si ogledali velikonočnico, potem pa so se po-
dali proti Donački. 

Prvi  postanek so imeli na Izletniški kmetiji Ložno, nato pa 
veselo naprej do Rudijevega doma pod Donačko goro. 

Po krajšem počitku so se odpravili na vrh Donačke gore. 
Po petih urah razgibane hoje, je bil potreben daljši počitek, 
ki  so si ga privoščili pri domu, kjer so tudi počakali na 
prevoz nazaj proti Zrečam.  
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ŠKOCJANSKE JAME—KOZINA—STARA 

ŽELEZNIŠKA PROGA—DOLINA GLINŠČICE 

PLANINEC                         BILTEN 2015: GULEK 

Izlet smo začeli v parku  Škocjanske jame. Šli smo peš po uč-
ni poti Škocjan, ki je ena najlepših poti na Krasu. Pot smo na-
daljevali s kolesom proti vasici Dane in nato skozi Pared do 
Kozine. V Kozini se prične trasa stare železnice, ki je spelja-
na nad dolino Glinščice po kateri smo uživali v lahnem spu-
stu po makadamski progi, kjer smo po nekaj kilometrih ob-
čutili pridih sredozemskega podnebja. Zaključili smo s spre-
hodom nad mestecem San Lorenzo po dolini Glinščice, kjer 
smo si ogledali cerkvico in manjšo vasico na koncu doline. 
Prijetno utrujeni smo se v večernih urah vrnili v Zreče.  

Zaključek v Boljuncu. Ampak, to še ni pravi 

zaključek dneva.  
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5. JURIJEV POHOD 

BILTEN 2015: GULEK                        PLANINEC 

Prijazno, s soncem obsijano jutro nas je pozdravilo na Sko-

marju. Dosti znancev, prijateljev, nekaj takih ki so bili na vseh 

5. pohodih v spomin na Jurija Vodovnika, pohorskega pesni-

ka in igrca, nekaj pa tudi novih obrazov, dva celo iz Murske 

sobote. 68 se nas je zbralo, od organizatorjev prejelo blok za 

malico, spominsko majico in seveda, žig v kartonček. Še sku-

pinska slika, pred Skomarsko hišo, potem pa smo strumno za-

korakali v čudovit dan. Eni precej zgovorni, drugi zatopljeni v 

svoje misli, vsi pa smo zares uživali, na zložni poti skozi po-

mladni, pohorski gozd do Turistične kmetije Arbajter, kjer so 

nas domači pogostili z obloženimi kruhki in jabolčnikom. Ne-

kako lenobno smo se, po odličnem prigrizku, zagrizli v strmi-

no proti Rogli. Ta del poti je nekoliko strmejši, tako da tukaj 

zasopihajo tudi tisti z boljšo telesno kondicijo. Enega od poho-

dnikov so tukaj izdale moči in verjetno tudi volja, tako da ga 

je vodnica Majda, po lažji poti, pospremila nazaj na izhodišče. 

A nekaj deset višinskih metrov pod Roglo se pot zravna. Pri-

bližno 15 min rabimo , da pridemo mimo kmetije «Pitar« in 

apartmajskega naselja, do primernega mesta za daljši počitek 

in malico iz nahrbtnika. Potem pa nas pot vodi samo še navz-

dol. Preko Ovčarjevega vrha in Kobile nazaj do Doma kraja-

nov na Skomarju. Po 5 urnem pohodu se je prav zares prilegla 

Krajnska klobasa, sveža žemljica, posebej pa še »Gams«. 
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PLANINEC                         BILTEN 2015: GULEK 

 V sklopu Jurijeve nedelje na Skomarju so si pohodniki v 

popoldanskem času lahko ogledali še Skomarsko hišo, 

prisostvovali obredu v cerkvi sv. Lampreta in kulturne-

mu programu v učilnici nekdanje šole na Skomarju.  

Sicer pa smo se razšli s prisrčnim zagotovilom, da se vi-

dimo prav zagotovo, naslednje leto v še večjem številu. 

Majda in Elč Oplotnik 
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V KRALJESTVU NARCIS 

BILTEN 2015: GULEK                            PLANINEC               

Pravijo, da je na strani pogumnih sreča. To se je izkazalo tu-

di v soboto, ko so zreški planinci razpisali povabilo za po-

hod na Golico. Do Voklega je lilo kot za stavo in nič kaj opti-

mističen pogled skozi okno avtobusa je na obrazih udeležen-

cev kazal zaskrbljenost. Toda bližje kot so bili Planini pod 

Golico, več je bilo sonca.  Narcise na planini so že kazale na 

kakšno področje so prispeli. V skupini planincev so bili tudi 

člani zeliščarskega društva Smetlika. Nekaj se jih je odločilo, 

da bodo raziskali okolico doma na Pristavi , večina pa je od-

šla do doma pod Golico in na vrh Golice , ter po grebenski 

poti na sedlo Suha. Manjši del pohodnikov se je odločil priti 

do Suhe po lažji in krajši poti. Vsi pa so bili deležni pogle-

dov na čudovite travnike posute z narcisami ali ključavnica-

mi, kot jim pravijo domačini.  Na Javorniškem rovtu so bili 

zopet vsi in vsi so bili zadovoljni in srečni, da so se odločili 

dan preživeti v naravi v družbi dobrih  in prijaznih ljudi. 
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STEGOVNIK 

PLANINEC                             BILTEN 2015: GULEK 

V soboto, 13. 6., smo se planinci Planinskega društva 
Zreče odpravili na planinski pohod na Stegovnik. 

Ob šesti uri zjutraj smo  z zreške avtobusne postaje kre-
nili pri Jezerskemu. 

Pot smo pričeli pri gostišču Kanonir, se povzpeli do 
Močnikovega sedla in na vrh Stegovnika prisopihali ob 
12 uri. 

Vračali smo se mimo zelo zanimivih naravnih oken do 
Dola, kjer nas je čakal avtobus. 

S prekrasnega izleta smo se v Zreče vrnili ob 18 uri 
(seveda smo imeli vmes obvezen postanek na Trojanah). 
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SLEMENOVA  ŠPICA IN MALA MOJSTROVKA 

BILTEN 2015: GULEK                        PLANINEC 

"Zreški planinci z gosti vred smo se na prekrasno sobo-

to, 18.7.2015, podali v gore. Začeli smo pri planiški veli-

kanki. V Tamarju smo zajtrkovali in sestavili dve pod-

skupini. Obe sta dosegli Sleme, ena se je podala še 

po Hanzovi poti na Malo Mojstrovko. Primerno oprem-

ljeni smo vrh dosegli brez težav. Drugi so nabirali bar-

vo na Slemenovi špici in se spočili ob pogledu na Jalo-

vec. Vsi smo varno prispeli okoli 16. 

ure na Vršič, kjer je bil ob tej uri tudi naročen avtobus. 

Izlet smo zaključili z ogledom Zelencev in varno vrni-

tvijo v Zreče. " 

Še eno skupinsko 

Po Hanzovi na Malo  

Mojstovko 
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CRETA DI COLLINETTA 

    PLANINEC                              BILTEN 2015: GULEK 

Planinsko društvo Zreče je zadnjo soboto v avgustu izkori-
stilo za pohod v italijanske gore, in sicer so za cilj izbrali go-
ro Creta di Collinetta v Karnijskih Alpah.  
Iz Zreč so krenili ob 3. uri zjutraj in prispeli do prelaza Pas-
so di Monte Croce, kjer so pričeli pohod ob 8. uri. 
Pohodniki so se tu razdelil v dve skupini. Prva skupina  je 
na vrh priplezala po izjemno zahtevni ferati Senza Confini. 
Vseh 9 planincev in ena planinka, ki so se odločili za ta pod-
vig je ferato uspešno premagala. 
Druga skupina, ki je bila malo številčnejša – 12 pohodni-
kov,  pa se je na vrh podala po prekrasni lahki planinski po-
ti. Po skupnem počitku na vrhu so se odpravili nazaj na iz-
hodišče, kjer jih je čakal avtobus. 
Po postanku na Trojanah, so v Zreče utrujeni , a zadovoljni 
prispeli v poznih večernih urah.  
Skupna odločitev vseh udeležencev pohoda je: »Še bomo šli!«  

Potek ferate Senza Confini 
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DRUŽINSKI POHOD NA ROGLO 

BILTEN 2015: GULEK                        PLANINEC 

V soboto, 12. 9. 2015, je planinsko društvo Zreče organi-
ziralo tradicionalni pohod na Roglo. 

V krasnem vremenu se je na pohod izpred Gasilskega 
doma v Zrečah podalo 25 pohodnikov. 

Z veliko dobre volje, po več krajših postankih, kjer so za 
okrepčilo poskrbeli domačini in naši nahrbtniki, smo na 
Roglo prispeli ob 13. uri. 

Po enournem postanku smo se preko Resnika vrnili v 
Zreče. 

Pohod smo v prijetni družbi zaključili v hotelu pod 
Roglo. 
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VELIKI VRH 

 

   PLANINEC                             BILTEN 2015: GULEK 
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MARKACISTI  

BILTEN 2015: GULEK                              MARKACISTI 

Letos smo markaci-
sti  zopet opravili kar ne-
kaj dela na naših poteh. V 
tem letu smo obnovili mar-
kacije na 42 km naših po-
teh (skupaj 53 km), prav 
tako smo na teh poteh oči-
stili veje in drevesa, ki so 
se polomila.  Postavili smo 
tudi pano in nove usmerje-
valne table na Srčkovi učni 
poti. Čez potok Ločnica pa 
smo postavili most 
za  potrebe Vodovnikove-
ga pohoda. V letu 2015 
smo tako markacisti opra-
vili čez 200 ur dela na na-
ših poteh. 
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VARUHI GORSKE NARAVE 

VARUHI GORSKE NARAVE                 BILTEN 2015: GULEK 

Odsek za varstvo gorske narave se je lani zopet udeležil spo-
mladanske očiščevalne  akcije, ki je organizira občina Zreče. 
Skupaj s člani smo čistili poti okoli Goleka. Udeležili smo se 
tudi izobraževanja o invazivnosti tujerodnih rastlinskih vrst, 
ki je potekalo v okolici Celja-Grmada. Udeležili pa smo se 
tudi akcije čiščenja travišč na Pohorju, v sklopu projekta Su-
port. 
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 IZLET NA KRAS 

BILTEN 2015: GULEK                           PLANINCI 

Dne 14. novembra smo se odpravili na društveni izlet na 

Kras. Ogledali smo si jamo Vilenica, ki je najstarejša turistič-

na jama v Evropi. Do sredine 19. stoletja je slovela kot naj-

lepša, največja in najbolj obiskana jama matičnega Krasa.  

Nato smo si ogledali Pepin kraški vrt v Dutovljah.  Vrt je na 

hortikulturni razstavi Hampton Court Palace Flower Show 

2009 prejel najboljšo oceno in zlato medaljo v kategoriji ma-

lih vrtov. Avtentični kraški vrt prikazuje ohranjanje in zašči-

to naravne in kulturne dediščine ter ohranitev Krasa.  

Po končanem ogledu smo se ustavili na kosilu v osmici pri 

Krčarju v Selah, kjer smo ob dobrem vinu jedli dobrote iz 

Krasa. 

Jama Vilenica 

Pepin kraški vrt 
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PLAN POHODOV ZA LETO 2016 

                BILTEN 2015: GULEK 

Datum poho-
da 

CILJ POHODA 
predviden potek poti 

Organi-
zator 
pohoda 

Vodja po-
hoda 

  
Težav-
nost 
  

09.01.2016 

38. Zimski pohod po poteh Pohorskega 
bataljona 

Pesek-Osankarica-Kot na Pohorju 

PD ZREČE 

  
N 

30.01.2016 Zimski pohod na Boč PD POLJČA-
NE 

  N 

08.02.2016 Zimski pohod na Črni vrh nad Mislinjo PD MISLI-
NJA 

  N 

13.02.2016 
Zimski pohod na Peco 

PD ZREČE 
Peter/
Darko 

N 

19.03.2016 
Meranovo-Pečke-Ruška koča 

PD ZREČE 
Zdenko/
Boris 

N 

28.03.2016 

Velikonočni pohod 
Oplotnica-Črno jezero-Trije kralji-

Oplotnica 

PD OPLOT-
NICA   N 

16.04.2016 
Trdinov vrh 

PD ZREČE 
Milan/
Darko 

N 

24.04.2016 
Jurijev pohod 

Skomarje-Rogla-Skomarje 
PD ZREČE 

Majdka/
Elko 

N 

21.05.2016 
Kobariški Stol 

PD ZREČE 
Darko/
Berti 

Z 

22.05.2016 Paški Kozjak PD VITANJE   N 

18.06.2016 
Dobrča 

PD ZREČE 
Marjan/
Vlasta 

N 

16.07.2016 
Vogel-Komna-slap Savica 

PD ZREČE 
Marjan/
Vlasta 

Z 

13. – 14.08. 
2016 

  
Veliko(Lepo)Špičje 

  

PD ZREČE 

Borut/
Matjaž/
Peter 

Z/ZZ 

27.08.2016 
Rateške Ponce 

  
PD ZREČE 

Peter/
Borut 

Z/ZZ 

10.09.2016 
Rogla 

Zreče-Rogla-Zreče 
PD ZREČE 

Zdenko/
Rok 

N 

18.09.2016 Loško – Zbelovski pohod PD LOČE   N 

24.09.2016 
Lehen 

Rogla-Planšakovo-Lehen-Josipdol 
PD ZREČE 

Boris/Edi 
  

N 

01.10.2016 
Palec 

PD ZREČE 
Rok /
Matjaž 

Z 

22.10.2016 
Bohinjske planine 

PD ZREČE 
Boris/Berti/
Tone 

N 

26.12.2016 22. Zimski pohod na Stolpnik PD SLOV. 
KONJICE 

  N 

14.01.2017 

39. Zimski pohod po poteh Pohorskega 
bataljona 

Pesek-Osankarica-Kot na Pohorju 

PD ZREČE 

  
N 



SEZNAM SPONZORJEV   

UNIOR D.D.  

SWATYCOMET D.O.O.  

ECOPACK D.O.O.  

OBČINA ZREČE 

UNITUR – TERME ZREČE 

SLAVKO KEJŽAR S.P.  

GIZ-LTO  

MERCATOR – ZREČE 

ZLATARSTVO »OROŽ« 

OPLAST -  TEPANJE  

KEA TUŠ – ZREČE 

PETROL CELJE PE – ZREČE 

HOTEL – GOSTIŠČE SMOGAVC – ZREČE 

MESNICA RAVNIČAN TONE S.P.                                             

FRIZERSTVO KATJA ŠLOSER S.P. 

VLADO ŠVAB 

JAN & FLORJAN D.N.O.  VELENJE 

BRIGITA KONČAN S.P. 

POŠTAJNER D.O.O.  ŠOŠTANJ 

KONIK D.O.O. 

ZREŠKI GAJ 

NAVIGARIS D.O.O.                                                              

BENCINSKI SERVIS – RATEJ 

GOSTIŠČE ULIPI 

ELPRO KRIŽNIČ 

ZLATARNA CELJE 

HOTEL POD ROGLO 

ZAVAROVALNICA TRIGLAV – CELJE 

VINOGRADNIŠTVO KOROŠEC 

(ANDRAJC) 

PEKARNA TEŽAK 

KAVA BAR – BISER – ZREČE 

PIRNAT STANE ml. S.P. – ZREČE 

IZLETNIŠKA KMETIJA ANČKA 

SLATINEK ANTON S.P. – ZREČE 

TENIS CENTER (IRŠIČ ŽABJEK) 

TUŠ MOBIL - ROBERT  OBRUL - ZREČE 

AMIS 

ETS PREGL 

FRIZERSTVO SIMONCA S.P. 

SEVŠEK ANTON 

VIVOD VILI 

LOŽAK VLADO  

VEČER MARIBOR  

FEGY – FEGEŠ ANDREJ S.P. – ŠKOFJA VAS 

OKL D.O.O. – ZREČE 

MLEKARNA CELEIA D.O.O. 

TOSKANA – SLOVENSKE KONJICE 

PIZZOTEKA Irena Podgoršek S.P. 

FRIZERSTVO MAJA KADILNIK S.P. 

SAUBERMACHER – SLOVENIJA 

SPAR – ZREČE 

DRAGO PODGRAJŠEK – ZREČE 

KOPOS D.O.O.  KOPOS GALERIJA ZREČE 

MOJCA POTNIK ŠONC 

TRGOVINA CECILIJA, Tatjana Pavšer S.P. 

FRIZERSKA HIŠA PETRIČ, Jožica Petrič  

TUPPERWARE, Tatjana Tutek 

KNAUF INSULATION D.O.O Ško/a Loka 

ŽGANJEKUHA VAHTER DAVID S.P. 
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