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Naravna bogastva in lepote so vir, 
iz katerega črpa planinstvo svojo moč in poslanstvo. 
Varovanje narave je v najširšem družbenem interesu, 

planinstvo pa je z naravo tesno povezano, 
zato dosledno spoštujemo 

prvine varstva narave in okolja, 
pri čemer izhajamo iz dejstva, 

da smo v naravi vedno samo njeni varuhi 
in učeči se ter opazujoči gostje. 

V tem prizadevanju smo planinci zgled tudi drugim. 
Vsak obiskovalec gora ima do njih prost dostop, meje 

svobodnega delovanja pa so določene z naravnimi 
danostmi in zakonitostmi. Kadar vemo za te omejitve, se 

dosledno ravnamo po njih.

(Častni kodeks slovenskih planincev)
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Predsednikova poslanica
SLEDIMO NAČELOM ČASTNEGA KODEKSA

Spoštovane članice, cenjeni člani, simpatizerji Planinskega društva 
Nazarje, ljubitelji narave in gorskega sveta 18. novembra 1999 je po-
tekal ustanovni občni zbor našega društva. Letošnje leto obeležuje-
mo dvajset let uspešnega društvenega dela, zato je pred vami tudi 
ta zbornik. V njem je predstavljeno društvo od ustanovitve pa do da-
nes, s poudarkom na zadnjih desetih letih njegovega delovanja.

Brez pretiravanja lahko rečem, da si nihče od takratnih ustanovnih 
članov in prvega vodstva ni predstavljal uspeha in napredka, ki ga je 
društvo doseglo v teh dvajsetih letih. Sistemsko delo v prvih letih 
delovanja društva je postavilo temelje za njegov nadaljnji razvoj. Iz-
obrazili smo ustrezen kader za vodenje planinskih izletov, urejanje 
in trasiranje planinskih poti ter varovanje gorske narave. Prav tako 
smo ustanovili odseke po posameznih področjih, katerih gonilna sila 
so izobraženi in ozaveščeni vodniki, markacisti, mentorji planinske 
vzgoje, gorski stražarji in varuhi gorske narave. 

Začeti je treba v 
domačih hribih – 
pohod na Tolsti 
vrh.

Potepanje po tujih gorstvih – Bolgarija.

Lahke planinske ture omogočajo 
spoznavanje gorskega sveta tudi manj 

izkušenim planincem. 
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Želja vsakega planinskega društva je imeti v upravljanju ali las-
ti primerno planinsko postojanko. Našemu društvu se je uresničila 
leta 2002, ko smo od podjetja Gozdno gospodarstvo Nazarje najprej 
prevzeli v upravljanje gozdarsko kočo Farbanco, nato pa smo jo leta 
2006 tudi odkupili. To je posledično pomenilo še več dela in odre-
kanj, a tokrat še z lepšim ciljem – urediti svojo planinsko postojan-
ko. Seveda nam odkup gozdarske koče Farbance nikakor ne bi uspel 
brez finančne pomoči Občine Nazarje in radodarnih donatorjev. Z 
vpisom v zemljiško knjigo, 14. maja 2014, je koča Farbanca dokonč-
no prešla v last našega planinskega društva.

Zelo ponosni smo lahko na to, kar je nastalo iz nekdanje opušče-
ne gozdarske koče. Danes obiskovalca Dom planincev na Farbanci, 
tako se koča uradno imenuje, sprejme sodobna planinska postojan-
ka z lastnim vodovodom, sodobno čistilno napravo za čiščenje odpa-
dnih voda in ogrevalnim sistemom. Kar je najpomembnejše, posto-
janko smo za svoj drugi dom vzeli tako člani društva kot številni dru-
gi ljubitelji planin, ki Farbanco radi obiskujejo skozi vse leto. Še po-
sebej smo lahko ponosni na to, da Farbanco upravljamo z organizi-
ranimi dežurstvi, ki jih izvajamo člani Planinskega društva Nazarje. 

Predsednikova poslanica

Delovna akcija 
– prekrivanje 

strehe prizidka 
Farbance. 

Farbanca je vsak dan lepša.

Delovna akcija 
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Kljub temu, da v ospredje postavljam Farbanco, želim poudariti, 
da je temeljni kazalnik dobrega delovanja društva predvsem to, da 
smo njegovi člani uspešni pri izvajanju načel in vrednot, ki so zapisa-
na v Častnem kodeksu slovenskih planincev. 

Želimo, da se bomo po njih ravnali tudi v prihodnjih desetletjih. 
Tudi zato smo del, ki govori o varstvu gorske narave, zapisali na za-
četek našega zbornika.

Dober kazalnik uspešnega dela je tudi članstvo. Naše društvo ne-
nehno raste in se razvija; v zadnjih letih znaša število članov društva 
krepko nad 500, od tega s plačano članarino PZS okoli 300. V dru-
štvo je včlanjenih okoli 100 otrok do starosti 15. let, veliko s člana-
rino PZS.

Vpeti smo v delovanje lokalnih skupnosti in dobro sodelujemo z 
društvi v občini, povezujemo se tudi s sosednjimi društvi ter se vklju-
čujemo v delo Planinske zveze Slovenije (PZS). Leta 2011 smo prip-
ravili srečanje mladinskih odsekov Savinjskega MDO PD, leta 2013 
pa smo organizirali 39. srečanja markacistov SMDO PD.

Pred tremi leti smo aktivno sodelovali pri letnem srečanju sloven-
skih planincev – Dan slovenskih planinskih doživetij na Golteh. Letos 
smo ob izdatni podpori občine gostili letni zbor in srečanje Komisije 
za varstvo gorske narave PZS.

Predsednikova poslanica

Srečanje KVGN PZS – naravovarstveni pohod na Zavodice. 

Planinski Živ-Žav 
na Farbanci. 
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Zato, spoštovane članice, cenjeni člani in vsi ostali, ki se čutite ka-
korkoli povezani s Planinskim društvom Nazarje in boste prebirali ta 
bilten, upam in si želim, da se strinjate z mojo osebno oceno, da de-
lamo in se trudimo ravnati tako, kot je zapisano v Častnem kodeksu 
slovenskih planincev. 

Če pa menite, da so bile v dosedanjem delu društva kakšne po-
manjkljivosti, oziroma bi lahko kaj v našem delu spremenili na bo-
lje, vas vabim, da stopimo skupaj in z združenimi močami poskrbimo 
za še lepši in boljši jutri našega društva ter da skrbno negujemo, kar 
nam je bilo podarjeno, in to ohranimo za bodoče generacije.

Zahvaljujem se vam za vsa leta, ki ste jih posvetili Planinskemu 
društvu Nazarje, najsibo pri delu, v gorah ali kjerkoli drugje v sožitju 
z naravo. Želim vam varen korak in obilo užitkov v planinah in gorah, 
v sozvočju s seboj in drugimi prebivalci planinske narave.

Marjan Ostruh, predsednik PD Nazarje

Predsednikova poslanica

V dobri in visoki družbi.

Prijazno planinsko prijateljstvo. 

Noge utrujene, srce vriska, 
telo se stiska.
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Županovo sporočilo
USTANOVITEV JE BILA ODLIČNA ODLOČITEV

PD Nazarje izvaja številne planinske aktivnosti na način, ki izraža 
visoko stopnjo spoštovanja in odgovornosti do narave, njenih prebi-
valcev in obiskovalcev. Poleg skrbi za organizirano gibanje v naravi 
društvo podpira prostovoljstvo in tovarištvo ter številne vrednote, 
še zlasti ohranjanje in varovanje narave. V zimskem času PD Nazarje 
bogati družabno in kulturno dogajanje v občini.

Aktivnosti, ki jih društvo izvaja, so osredotočene na zagotavlja-
nje zadovoljstva članstva. Veliko pozornosti posveča usposabljanju 
in vzgoji mladih, prav tako vključevanju starejše generacije ter nudi 
možnosti za vključevanje v društvo vsem, ki si to želijo. 

Ustanovitev PD Nazarje je bila pravilna in upravičena odločitev. 
Društvo je med aktivnejšimi v Občini Nazarje. V vseh teh letih de-
lovanja je kazalnik dobrega in aktivnega dela društva tudi številno 
članstvo.

Kot župan Občine Nazarje izrekam PD Nazarje zahvalo za aktivno 
in zelo dobro delo. Tudi s pomočjo dobrega delovanja društva v ob-
čini ustvarjamo dobre pogoje za življenje naših občanov. 

Ob pomembnem jubileju čestitam članstvu in vodstvu PD Nazarje 
z željo po uspešnem delovanju tudi v prihodnje.

Matej Pečovnik, župan Občine Nazarje

Župan, društva ustanovni član, v 
družbi prvega in tretjega predsednika.

Župan na občnem 
zboru društva
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Planinsko društvo Nazarje je eno mlajših društev v Savinjskem 
meddruštvenem odboru planinskih društev (SMDO PD), kjer deluje 
kar oseminštirideset društev. V dvajsetih letih delovanja je doseglo 
zavidljive uspehe na področju delovanja in članstva.

V razvejani dejavnosti aktivno in uspešno delujejo vodniški, mla-
dinski in markacijski odsek ter odsek za varstvo gorske narave. Po-
leg planinskih izletov izvajajo številne druge aktivnosti, povezuje-
jo se z drugimi društvi v SMDO in so aktivni tudi v organih PZS. Ure-
jajo okoli 34 km planinskih poti med Dobroveljsko planoto in Meni-
no planino. Odkupili so nekdanjo gozdarsko kočo in jo uredili v prije-
ten planinski dom, ki je priljubljen ne le med pohodniki, temveč tudi 
med turnimi kolesarji. 

Po številu članov je PD Nazarje v članstvu SMDO PD uvrščeno na 
šesto mesto, s tem, da članstvo predstavlja kar 13 % prebivalstva 
občine Nazarje, kar je v slovenskem merilu izredno veliko. Skoraj 
vsak osmi Nazarčan je član PD Nazarje. Poleg tega ima društvo veli-
ko simpatizerjev. Članstvo še raste, velik je delež mladih planincev.

Vse našteto pa je mogoče le z uspešnim vodstvom in člani, ki  de-
lajo z roko v roki. Mnogo prostovoljnih ur je bilo opravljenih in pro-
stovoljstvo je zagotovilo, da bo PD Nazarje uspešno še mnogo pri-
hodnjih let. 

Zahvala in čestitke vsem in vsakemu posebej!

Manja Rajh, predsednica SMDO PD

Beseda predsednice 
Savinjskega MDP PD
PLANINSKO DRUŠTVO NAZARJE – 
20 LET USPEŠNEGA DELA

Zbor markacistov SMDO PD v Nazarjah. Manja rada pride v naše društvo in družbo.
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Kdo in kaj smo
PROSTOVOLJSTVO IN ŠE KAJ

Planinstvo je prostočasna dejavnost, rekreacija, druženje, tova-
rištvo, kultura, varstvo narave, dogodivščina in doživetje ter še kaj. 

Organizirano planinstvo je prostovoljna in prostovoljska dejav-
nost, ko posamezniki, zlasti vodstvo in aktivni člani (aktivisti) društva 
za društvo, članstvo, širšo družbo in naravo žrtvujemo neprešteto 
število prostovoljnih ur. Poleg časa v društvo vlagamo znanje, vede-
nje, izkušnje in pogosto tudi svoja materialna in finančna sredstva. 
Za mnoge je planinstvo način življenja. 

Prostovoljstvo je osnova našega delovanja. Vsi, od predsednika, 
podpredsednika, gospodarja in hišnika Farbance, tajnice in blagajni-
ka preko strokovnih kadrov društva, to so markacisti, vodniki, men-
torji planinske vzgoje, gorski stražarji in varuhi gorske narave, do 
številnih drugih aktivnih članov, kot so organizatorji tradicionalnih 
prireditev, pobiralci članarine, skupine, ki skrbijo za urejenost in čis-
točo Farbance in njene okolice, velike družine dežurnih na Farbanci, 
ki (po)skrbijo, da so obiskovalci postreženi in zadovoljni, ter nenaza-
dnje skrbnika spletne strani društva, smo del te zgodbe.

Število evidentiranih prostovoljnih ur zadnjih treh let članov na-
šega društva: 2016 - 5800 ur, 2017 - 5500 ur, 2018 - 5400 ur, od tega 
okoli 3200 ur letno za Farbanco, od tega 2400 ur za dežurstva.

SODELOVANJE IN POVEZOVANJE
Društvo ni osamljen otok, povezujemo se z lokalnimi skupnostmi 

in društvi ter ustanovami, saj se zavedamo, da smo tako prav vsi 
uspešnejši. Enako velja za sodelovanje s sosednjimi planinskimi 
društvi. Vse bolj smo aktivni na različnih nivojih organiziranosti PZS, 
naši člani imajo v zvezi kar nekaj odgovornih organizacijskih in izva-
jalskih zadolžitev.

Prav ta usmerjenost nam pomaga k rasti in zlasti kvalitetnemu ra-
zvoju. 

Marjan Ostruh
Marijan Denša
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Kdo in kaj smo
POSLANSTVO IN NAČELA

Poslanstvo društva je planinstvo oziroma gorništvo kot način živ-
ljenja, razmišljanja in delovanja, torej skrb za celovito planinsko izo-
braževanje in usposabljanje ter ozaveščanje članstva, zlasti mladih, 
ter skrb za varstvo gorske narave na področju in območju delovanja 
našega društva. Ves čas skrbimo za razvoj planinske kulture, tako v 
društvu kot navzven, Mednarodni dan gora je za nas in v Občini Na-
zarje zaradi nas planinski in kulturni praznik.

Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu na podro-
čju športa. Poleg tega člani društva za javni interes skrbimo na vseh 
področjih našega delovanja, od varstva narave, humanitarnosti, dela 
z mladimi in malo manj mladimi ter varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami. 

Dovolj številčen in visoko usposobljen ter preizkušen strokovni 
kader skrbi, da so naše akcije varne in uspešne. 

POGLED NAPREJ
Razvoj je tisto, v kar se usmerjamo. Želimo krepiti strokovnost, 

ozaveščenost, varstvo, organizacijsko in finančno stabilnost, planin-
sko kulturo, obveščanje in podmladek. 

V bližnji prihodnosti načrtujemo povezavo z vrtcem Nazarje, saj 
želimo ustanoviti planinski krožek za predšolske otroke.

POGLED NAZAJ
Bilo je leta 1999, ko se je Martinu Dušiču utrnila misel: »Vsi ga ima-

jo, le Nazarje ga nima!« ter je dal pobudo za ustanovitev planinske-
ga društva v občini Nazarje. Tedanji župan, Ivan Purnat, je pobudo z 
veseljem podprl. Vse ostalo je zgodovina ter zgodba o delu in uspe-
hu, seveda z vzponi in padci, vendar z nenehno rastjo in razvojem.

Marijan Denša

Stonoga, tokrat 
odraslih članov 
društva. 
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Varen korak na vseh poteh
VODNIŠKI ODSEK

V našem društvu deluje trinajst planinskih vodnikov. Vsi imamo 
pridobljeno licenco vodnik PZS in smo registrirani v seznamu vodni-
kov PZS, nekateri za vodenje lažjih, drugi tudi zahtevnejših letnih in 
zimskih tur (planinskih izletov). 

Vsak planinski vodnik mora na tri leta na obnovitvenem tečaju 
osvežiti znanje in se seznaniti z novostmi, ki jih je tudi na tem po-
dročju vedno veliko; tako v opremi, kot tudi v sami tehniki vodenja 
in varovanja udeležencev, nudenju prve pomoči in orientaciji. Naj-
več znanja pa še vedno dobimo s prakso, torej ko vodimo skupino 
planincev na pohodu in se srečujemo s takšnimi in drugačnimi pro-
blemi in zagatami.

Dvajset let delovanja društva ni veliko ali pa tudi je. Med nami so 
še vedno vodniki, ki so orali ledino na tem področju od samega za-
četka in si nabirali izkušnje, ki jih danes delijo novim, mlajšim čla-
nom, čeprav sami niso bili deležni te ugodnosti. V pogovorih izme-
njujemo mnenja in se učimo drug od drugega. Veliko pomenijo dob-
ri medsebojni odnosi, iskrenost in poštenost drug do drugega in do 
vodenih. Le tako smo lahko uspešna ekipa, ki skuša našim članom, iz-
kušenim in malo manj izkušenim planincem, pokazati čim več lepot 
gorskega sveta, jim približati ljubezen do narave, pokazati odnos do 
vsega lepega in jih v težavah usmerjati ter jim pomagati.

Ni vedno vse lepo, tudi težave nastopijo, s ponosom pa lahko zapi-
šem, da jih v vseh dvajsetih letih ni bilo veliko in nam jih je vedno us-
pelo rešiti v dobro udeležencev in tudi nas samih, saj se vodniki za-
vedamo, kako veliko odgovornost imamo pri tem delu. 

V teh letih nam je uspelo veliko znanja prenesti udeležencem na-
ših izletov, predvsem pa mladim planincem. To je pomembno tudi 
zato, ker se z znanjem in izkušnjami poveča varnost gibanja na 
društvenih turah. Seveda pa udeleženci naših tur izkušnje in znanje, 
pridobljeno na društvenih izletih, s pridom uporabijo, ko se v gore 
odpravijo sami, s prijatelji ali družino. 

Delo planinskega vodnika je pestro in zanimivo, je pa tudi zelo od-
govorno, saj je naša prva naloga skrb za varnost. Dobro nam je us-
pevalo v vseh preteklih letih in upam, da bo tako tudi vsa naslednja. 
Vodniki delamo na tem!

Vera Slokan, načelnica VO PD Nazarje
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Varen korak na vseh poteh
ZAKAJ VODIM?

Voditi pomeni, da nekoga vodiš, mu kažeš pot. Planinski vodnik 
vodi, kaže pot v naravi, pomaga pri spoznavanju odnosa do gora, pri 
premagovanju določenih ovir na planinskih poteh in seznanja s kraji 
in naravo, po kateri se gibljejo vsi udeleženci, ki se udeležujejo naših 
načrtovanih izletov oziroma pohodov.

Moja vodniška pot se je začela leta 2004. Na prigovarjanje planin-
skih prijateljev sem se odločila, da tedaj kljub ne več rosnim letom 
(danes sem mlajša!) poskusim. Ni mi žal. Najprej sem se v procesu 
izobraževanja veliko naučila o varnem gibanju v gorah, kar je osno-
va za delo na tem področju. O, kakšne neumnosti smo počeli na na-
ših prijateljskih pohodih pred tem … Na srečo smo imeli srečo, ved-
no smo prišli domov. Lahko pa bi bilo tudi drugače. To spoznaš, ko te 
drugi opozorijo, kaj in kako se ne dela.

Sedaj skupaj z vodniki našega vodniškega odseka skrbim za va-
ren korak naših članov. V posebno zadovoljstvo mi je vodenje izle-
tov mladih planincev.

Vera Slokan, vodnica PZS

DANES PRVIČ NA TRIGLAVU
Mlada, pravkar potrjena in nadobudna planinska vodnica je dobi-

la nalogo, da pelje skupino zelo izkušenih planincev na sam Triglav. 
Varno prispejo na vrh in naša vodnica navdušeno vpraša: »Ali je tukaj 
morda še kdo, ki je danes prvič na vrhu?«

Na njeno veliko presenečenje prav vsi muzajoče potrdijo: 
»DANES smo vsi prvič na Triglavu.«

MD

Verica (desno) je 
nenadomestljiva 
pri sodelovanju s 
krožkom.
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Varen korak na vseh poteh
TUDI POČASI GRE, ČEPRAV POČASI

Naš predsednik je na svojih planinskih poteh hiter hodec, zato je 
imel na začetku svoje vodniške kariere kar nekaj težav, kadar je mo-
ral kot planinski vodnik voditi planinski krožek.

Bilo je dolgo vrsto let nazaj, ko je sodeloval pri izletu planinske-
ga krožka na Raduho. Razmere so bile zimske, za izkušenega hodca 
je bilo ravno prav snega, za mlade planince pa ne več. Posebej, ker 
je vodnik delal za njih predolge korake. Kot dober vodnik je to hitro 
opazil in se začel prilagajati otroškemu tempu in koraku. 

Zabavno ga je bilo gledati, kako se je trudil na kratko »stopicljati« 
in loviti počasen ritem malo manj veščih in pripravljenih otrok. »Ne-
kam počasen si danes, počasen!« smo ga podražili ostali spremlje-
valci. 

»Tudi počasi se daleč pride, čeprav počasi,« nam ni ostal dolžen. 
Veliko takratnih otrok še danes hodi v hribe!

MD

Vodenje zahteva usmerjanje 
in pregled.

Delo s krožkom.

Delo na Farbanci. 
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Varen korak na vseh poteh
PREŠUŠTNIK NA KOMNI

Vida je članica našega društva, ki prihaja s Kozjanskega. Organizi-
rala nam je izlet na Stolp ljubezni. 

Zelo jo zanimajo planinske rožice, zato ves čas sprašuje po njihovih 
imenih. Tako smo nekega poletnega dne pohajali po Komni, ko so 
bili rumeni svišči (košutniki) v polnem cvetu. Pred tem jih še ni bila 
videla, zato je seveda z zanimanjem povprašala po njihovem imenu. 

Verjetno zaradi vetra je slišala povsem nekaj drugega, kot ji je bilo 
povedano. Namesto košutnik je slišala prešuštnik. Nenavadno ime 
za cvetlico, si je godrnjala v brado, preden smo razjasnili nespora-
zum. 

Vendar prepozno, čeprav to ni, je košutnik postal prešuštnik. Ka-
dar koli gremo skupaj na Komno, pravimo, da gremo pozdravit pre-
šuštnike.

MD

Matkov škaf 
poleti.

Fotografiran 
fotograf rožic.

Košutnik
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Raje rišemo kot pišemo
MARKACIJSKI ODSEK 

Člani markacijskega odseka resnično raje rišejo (markacije), kot pi-
šejo (poročila). Čeprav imajo kaj poročati, saj med letom postorijo 
veliko, veliko. 

Njihova prva skrb je skrb za prehodnost in varnost planinskih poti 
v upravljanju našega društva. Teh poti je skupaj 34,5 km, kar ni krat-
ka razdalja. Na srečo so omenjene poti po eni strani pretežno lah-
ke in ne zahtevajo posebne opreme, torej jeklenic in podobno, ven-
dar so po drugi strani v velikem delu speljane skozi gozd in zahte-
vajo nenehno vzdrževanje (čiščenje) zaradi zaraščanja zeliščnega in 
grmovnega sloja. Po ujmah pa je treba obnoviti tudi oznake, marka-
cije in samo pot.

Po žledolomu so imeli veliko dela z glavno dostopno potjo iz Mo-
stnega grabna do Farbance, saj je bilo treba pot na mnogih delih na 
novo nadelati in odstraniti ostanke podrtije ter na novo urediti si-
gnalizacijo. 

V zadnjem obdobju so postavili nove table na kovinskih stebričkih 
na poti Volog–Goli vrh, v postopku je postavitev opreme na poti Na-
zarje–Čreta.

Markacisti (uradno se markacijski odseki planinskih društev po no-
vem imenujejo odseki za planinske poti) so prave pridne mravljice, 
ki skupaj z drugimi za delo voljnimi člani društva skrbijo tudi za Far-
banco in njeno okolico. Redna košnja trave je še najmanj zahtevno 
opravilo.

Jože Poznič – Joco, načelnik OPP
Marijan Denša

Markacist 
Štefan v 

elementu.

Rdeči 
obroček, 
belo oko …
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Raje rišemo kot pišemo
AKACIJA NI MARKACIJA

Izlet za vse generacije na Soriško planino. Na čelu vodja izleta, za 
njim mladi planinci (planinski krožek) in potem po vrsti naprej do 
zadnjega vodnika. Veselo korakamo čez travnike. Ko pridemo do 
dreves in gozda, postane mlada planinka na čelu navdušena: »Kako 
lepe akacije!« Seveda zastrižem z ušesi, – akacije (robinije) na 1.400 
metrih, čudna reč. Vidim jih ne. 

Previdno vprašam: »Kje jih vidiš?« Dekletce pokaže na lepo narisa-
ne Knafeljčeve markacije na drevesih. Očitno je v planinski šoli po-
mešala besedi.

MD

E6 ČEŠPLJA
Naši markacisti skrbijo za osmo etapo slovenskega dela evropske 

pešpoti E6. Etapa je dolga preko 8 km, poteka od Mozirja do Čre-
te, del poti vodi tudi skozi občino Nazarje. Pot se imenuje po goz-
darskem inženirju Milanu Ciglarju, ki jo je trasiral. Odprta je bila leta 
1975, do leta 2005 smo za njo skrbeli zgolj gozdarji. 

Ko pripovedujem to zgodbo, mi nihče ne verjame, čeprav je res-
nično resnična. Bilo je pred dobrimi tridesetimi leti, ko smo obnav-
ljali pot. Na stari češplji, ki je stala tik ob hiši, je bila narisana zelo 
obledela, komaj vidna markacija. Nameravam se je lotiti, ko pride 
izza vogla gospodinja. Pozdravim in sedaj seveda vljudno vprašam, 
ali lahko osvežim markacijo na njihovi češplji. Z vsakim trenutkom 
bolj mi gre na smeh …

Tudi njej gre na smeh, ko mi pove, da lahko, vendar bo zdržala 
samo pol leta, ker so se namenili češpljo pozimi podreti zaradi sta-
rosti. Očitno je tudi ona poznala znamenito zgodbo markacistov o 
markaciji in češplji.

MD

Markacije po 
romunsko - Drum 
bun - srečno pot.
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Sto parov nog gre naokrog
MLADINSKI ODSEK STONOGA 

V okviru PD Nazarje se najmlajši in mladi planinci povezujejo v mla-
dinskem odseku Stonoga. Namenjen je osnovnošolcem, srednješol-
cem, študentom in drugim mladim, ki radi zahajajo v gore.

V zadnjih letih se število mladih članov v društvu (do 15  let) gi-
blje okoli 100.

Vikend na Farbanci, 
februar 2017.

Iz malega raste veliko. 

Lepenatka, 
junij 2015.
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Sto parov nog gre naokrog
GORE SO POMEMBNE ZA MLADE

To je slogan letošnjega mednarodnega dneva gora. In drži kot pri-
bito! Današnji mladi bodo v prihodnje občutili pezo pospešenih kli-
matskih sprememb in na posledice le-teh vplivajo tudi gore, hkrati 
pa je obiskovanje gorskega sveta za mlade najboljša šola za življenje.

Mladi našega društva se v gorah družijo in zabavajo, spoznavajo 
naravo ter sebe, svoje neizmerne sposobnosti in možnosti, vse to 
ob sproščenem, vendar skrbnem usmerjanju in spremljanju mentor-
jev in vodnikov.

Marijan Denša

Nad Zajezero. 

Dolina
Triglavskih

Jezer
(Zajezera).
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Sto parov nog gre naokrog
PLANINSKI KROŽEK RAZREDNE STOPNJE 
OŠ NAZARJE

Planinski krožek deluje na OŠ Nazarje vse od leta 1999, torej od 
ustanovitve društva. Na podružnični šoli Šmartno ob Dreti ima pla-
ninski krožek še daljšo tradicijo, saj je pod vodstvom mentorice Mar-
tine Zakrajšek deloval že od leta 1979; do leta 1999 pod okriljem 
PD Gornji Grad, od tedaj naprej pa v okviru našega društva. Martina 
Zakrajšek je krožek vodila vse do leta 2018, ko ga je prevzela Anja 
Ugovšek, od te pa leta 2019 Lidija Slapnik Fedran.

Planinski krožek je začel na matični šoli delovati pod vodstvom 
učiteljice Jelke Ugovšek. Z uvedbo devetletke je v prvem razredu 
kot druga strokovna delavka začela delati vzgojiteljica Vanja Hofba-
uer, ki je z malimi šolarji planinarila že v vrtcu in je ob prihodu v šolo 
prevzela mlade planince razredne stopnje. Vodila jih je vse do svoje 
upokojitve. Zdaj po planinskih poteh z mladimi planinci hodita učite-
ljici Manica Hudales in Anja Ugovšek.

Mladi planinci so v spremstvu mentoric in vodnikov PD Nazarje vsa 
leta  na planinskih pohodih in izletih spoznavali gričevje ter hribovje 
v bližnji in daljni okolici Zadrečke doline. Tu in tam so se podali tudi 
v visokogorje naše lepe Slovenije. Spoznavali so planinsko živalstvo, 
rastlinstvo, vreme, krepili so si psihofizične sposobnosti in se učili 
sobivati z naravo in jo varovati. Večkrat so se mladim planincem na 
izletih pridružili starši. Vsakoletnega planinskega vikenda v planin-
skem domu Farbanca so se mladi planinci z veseljem udeleževali, saj 
je bilo na Farbanci vedno zabavno. 

Veliko mladih planincev je v teh letih pridobilo bronasti in srebrni 
znak Mladi planinec. Planinski krožek  je vključen tudi v ostale aktiv-
nosti PD Nazarje, tako npr. vsako leto pripravi kulturni program na 
občnem zboru našega društva.

Martina Zakrajšek, mentorica planinskega krožka

V obnovljenih 
prostorih je 

prijetno spati.
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Sto parov nog gre naokrog
CVETOČE HRENOVKE

Planinski vikend na Farbanci. Naša zvesta sodelavca Stanka in Du-
šan tokrat nimata časa, da bi nam kuhala in spekla slavno pico Far-
banca. Kuharskih opravil se loti Jure. Kaj bomo jedli? Najbolj eno-
stavno bo skuhati hrenovke. 

Hrenovke so skuhane, ampak … Postrežemo jih otrokom. Otroci v 
en glas: »Ja, kakšne hrenovke pa so to?« 

Jure hitro odgovori: »CVETOČE!« 
In ne boste verjeli. Ostala ni niti ena cvetoča (razkuhana) hrenovka.

Martina Zakrajšek

PRI NAS RADI JEMO MURKE
Vikend na Farbanci, predvečerno predavanje z diapozitivi o planin-

skem cvetju, otrokom navdušeno opisujem endemit Kamniško-Sa-
vinjskih Alp, kamniško murko.

Mladi nadobudnež dvigne roko: »Učitelj, pri nas pa murke radi 
jemo!«  Seveda mi ni vseeno, da se pobič norčuje s predavanja in še 
bolj iz zavarovane rastline. 

Vendar se mi na srečo hitro posveti – nekatere murke so jedilne in 
bližal se je čas večerje.

Marijan Denša

ŠE ENA O MURKAH
Planinski izlet na Medvedjak, 

ko so bile kamniške murke v pol-
nem cvetu, udeležencem naravo-
varstvenega planinskega izleta 
razlagam o njihovem pomenu in 
zaščiti. Kratkohlačni planinec za-
toži krave: »Učitelj, krave pa jejo 
murke, čeprav so zaščitene!«

Sledi razlaga, da so murke tu 
pogoste prav zaradi krav. Če bi 
kmetje krav ne pasli, bi se plani-
na zarasla in murke v gozdu za-
radi pomanjkanja svetlobe ne bi 
več rasle. 

Torej krave posredno skrbijo za 
murke in si lahko občasno privo-
ščijo »greh« ter popasejo kakšno 
zavarovano murko.

Marijan DenšaKamniška murka 
prijetno diši.
Kamniška murka 
prijetno diši.
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Sto parov nog gre naokrog
PLANINSKI KROŽEK PREDMETNE STOPNJE 
OŠ NAZARJE

Planinski krožek predmetne stopnje je usmerjen v dve dejavnosti: 
planinske izlete in orientacijska tekmovanja. Glede na to, kaj v krož-
ku delamo, mu pravimo kar planinska šola, saj učence vzgajamo, iz-
obražujemo in ozaveščamo v prave planince. Vodim ga deveto leto.

Vsako leto opravimo od dva do štiri planinske izlete, sezona se 
praviloma konča z vrhuncem, planinskim taborom. V teh letih smo 
spoznali skoraj vso Slovenijo, od Pohorja do gora nad dolino Soče.

Na planinskih izletih je udeležba učencev zelo različna, odvisna pa 
od generacije in atraktivnosti izletov. Na izlet se prijavi od 5 pa tudi 
do 25 učencev. Obiskujemo sredogorje in visokogorje, večina izletov 
zahteva od 6 do 8 ur hoje.

Prav gotovo so otrokom najbolj v spominu ostali naši večdnevni 
tabori. V tem obdobju smo jih imeli sedem: dva stacionarna tabo-
ra (Zelenica in Korošica), tri potujoče tabore (od Komne do Kanjav-
ca, od Vogla do Soče, v okolici Triglava in Triglavskih jezer), dva ta-
bora pa smo preživeli skupaj z mladimi planinci iz Šentjošta nad Hor-
julom (Bohinj in Dovje).

V planinski orientaciji se praktično vsako leto uvrstimo na državno 
tekmovanje v vsaj eni izmed dveh osnovnošolskih kategorij. 

Dvakrat smo bili državni prvaki v kategoriji B (učenci od 7. do 9. 
razreda). Prvič se je to zgodilo še pred mojim mentorstvom (leta 
2009), drugič pa leta 2015. Za takšen uspeh morajo imeti tekmoval-
ci veliko planinskih izkušenj, biti morajo dobro pripravljeni iz znanja 
orientacije, dobro se je treba pripraviti tudi iz številnih drugih pod-
ročij planinstva (zgodovina planinstva, živalstvo in rastlinstvo v go-
rah, prva pomoč, poznavanje gorskega sveta ...).

Primož Jelšnik, mentor planinske vzgoje

Polni 
energije.
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Sto parov nog gre naokrog
NOGOMET NAD KOROŠICO

V vseh teh letih se je na izletih zgodilo marsikaj zanimivega, ne-
pozabnega. 

Udeležencem bo prav gotovo ostal v spominu tabor na Korošici, 
kjer so fantje, tudi navdušeni nogometaši, ves čas imeli s sabo no-
gometno žogo. 

Korošica (1.808 m) je poleg tega, da je najvišja planina v slovenskih 
gorah, znana kot najvišje nogometno igrišče v Sloveniji. Vse od leta 
1995, torej že 24 let, se konec poletja tam gori dogaja turnir v ma-
lem nogometu.

Naši fantje pa so ta nivo še dvignili! Pred taborom so prišli na ide-
jo, da bi žogo z vsakega osvojenega vrha »degažirali« v dolino in jo 
seveda nato poiskali. V nogometnem žargonu pomeni degažirati 
brcniti žogo iz vratarjevega prostora, velikokrat daleč naprej.

Vaja dela mojstra, mojster dela vajo, zato je bilo strelov veliko, kar 
se je žogi čez čas zelo poznalo. Fantom pa nič, bili so polni energije! 
Poiskati žogo, brcnjeno z Male Ojstrice, mala malica!

Najlepši in najdaljši žogopad je nastal z vrha Lučkega Dedca. Dega-
žirali so proti Korošici, žoga je letela po zraku celih 20 sekund.

Koliko časa so porabili za vzpon od Kocbekovega doma na Dedca 
za in vrnitev v dom na večerjo, niso merili.

Primož Jelšnik

MILKA Z JELŠNIKI
Družina Primoža Jelšnika je bila na SPOT (slovensko planinsko ori-

entacijsko tekmovanje) kar trikrat državni prvak v kategoriji F (dru-
žine). Prvenstvo so osvojili leta 2014, 2016 in 2017. Leta 2015 so sta-
li na drugi stopnički in leta 2013, na začetku kariere, pod stopnička-
mi, na četrtem mestu.

Nastopali so pod imenom Milka z Jelšniki.
MD

Varno v 
strmino. 
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V gorah smo samo gostje!
ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

Odsek za varstvo gorske narave smo ustanovili leta 2012. Pobu-
da za ustanovitev je v društvu gorela že več let in je bila logična pos-
ledica naravovarstvene usmerjenosti vodstva vse od ustanovitve 
društva. Uveljavljamo in uresničujemo jo ves čas pri vseh društve-
nih dejavnostih: izletih, taborih, izobraževanju in skrbi za Farbanco 
ter drugih akcijah.

Poslanstvo odseka je skrb za ohranjanje in varstvo gorske narave 
na območju in področju delovanja PD Nazarje. 

To je v okviru društva razmeroma lahka naloga. Žal je zunaj 
društva tudi v našem okolju še vedno preveč takih, ki menijo, da je 
narava smetišče, da si lahko iz narave vsak vzame prav vse, da je na-
rava športni poligon brez omejitev glede nemira, erozije in onesna-
ževanja. 

Z vzgojo in ozaveščanjem najmlajših in malo manj mladih ter šir-
jenjem dobrih praks v okolje bomo (po)skrbeli, da se bo naravo-
varstvena planinska zavest širila tudi zunaj našega društva. 

Fotografska razstava je bila prva stopnica na tej poti, naslednja 
je bila naravovarstveni planinski izlet za vse generacije, sledi okre-
pitev delovanje planinskega krožka v vrtcu Nazarje, čaka nas uredi-
tev planinske knjižnice na Farbanci in pred njo ter postavitev naravo-
varstvene informativne table pred kočo …

Marijan Denša

Naravovarstveni 
izlet za vse 
generacije. 
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V gorah smo samo gostje!
PET MINUT ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

Planinski izlet ni samo dogodivščina, je tudi doživetje. Da bi nara-
vo imeli radi in jo spoštovali, jo moramo spoznati. Zato na izletih in 
drugih akcijah, če smo prisotni gorski stražarji in varuhi gorske na-
rave, predstavimo problematiko varstva gorske narave obiskanega 
vrha ali kraja. 

Seveda gre za simbolnih pet minut, saj vemo, da mora biti planin-
ska tura za udeležence, druge obiskovalce in naravo varna ves čas, 
od doma do doma.

SKRB ZA PLANINSKO KULTURO
Ob ustanovitvi odseka za varstvo gorske narave smo sklenili, da 

bo 11. december, mednarodni dan gora, postal naš dan planinske 
kulture. Začeli smo z razstavo planinskih fotografij naših članov. 

To smo leta 2015 nadgradili s prvo udeležbo na festivalu BRA-
TI GORE. Marija Sodja nam je malo drugače, v gorenjskem narečju 
predstavila Bohinjske pravljice avtorice Marije Cvetek. Naslednja 
leta smo nadaljevali z izbranimi zunanjimi izvajalci.

Marijan Denša, načelnik odseka VGN

Planinska 
kultura. 
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Veliko nas je!
ČLANSTVO

V občini Nazarje je na zadnji dan leta 2018 živelo 2.623 občanov. 
V Planinskem društvu Nazarje je bilo ta dan 547 članov, od tega jih 
je 343 plačalo članarino PZS (Planinske zveze Slovenije), 204 pa in-
terno članarino. To pomeni, da je v naši občini kar 21 % prebivalcev 
vključenih v PD Nazarje in hkrati kar 13 % prebivalcev registriranih 
planincev, torej skoraj vsak osmi. 

V slovenskem merilu je bilo na ta dan v društva, ki se povezujejo v 
PZS, včlanjenih 58.413 planincev, v državi je živelo 2.080.908 prebi-
valcev. Torej je delež registriranih planincev 1,3 % prebivalcev Slo-
venije. V občini Nazarje zares velja poslanstvo našega društva, da je 
planinstvo način življenja.

V letu 2019 je vseh članov društva 586, od tega 75 otrok. Članov s 
plačano članarino PZS je 341.

Gibanje članstva v obdobju 1999–2019 smo prikazali tudi na gra-
fikonu.

Zalka Grudnik
Marijan Denša
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Veliko nas je!
VSAKEGA SMO VESELI

Člani društva ne prihajamo samo iz domačih logov, nemalo jih je iz 
bližnje okolice, iz Zgornje Savinjske in Šaleške doline, kar nekaj tudi 
iz drugih koncev Slovenije, od Koroške preko Ljubljane do Primor-
ske, saj dober glas seže zelo daleč.

Nedvomno se pri nas dobro počutijo, kar nam je v veselje in ponos.

ČLANARINA 
Ena prvih društvenih akcij v novem letu je pobiranje članarine. 

Desetina pridnih in skrbnih mravljic poskrbi, da večina članov v ne-
kaj tednih poravna svojo osnovno člansko obveznost, le malo je za-
mudnikov. To je seveda dobro, ker je delo opravljeno in denar za de-
lovanje društva zbran. Članarina je pomemben vir dohodka društva, 
vendar ni edini.

MD

Polno nas je 
doma in v tujini.

Žigosanje dnevnika. Še eno žigosanje. 
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Veliko nas je!
NAJSTAREJŠI IN NAJMLAJŠI

V društvo se vključujemo mladi in mladi po srcu, starih pri nas ni! 
Razpon let med najstarejšim malo manj mladim in najmlajšim mla-
dim članom našega društva je dvaindevetdeset let in pol. 

MD

Najstarejši član našega društva je Franc Grudnik. Rodil se je v 
Solčavi, leta 1925. Njegovo dom so obdajali gozdovi in gore. Tako 
mu je bilo že v zibelko položeno, da se je začel zanimati za gore. Po 
vojni je začel v družbi solčavskih planinskih tovarišev obiskovati oko-
liške vršace. Največkrat so bili v objemu Olševe, Raduhe, Strelovca, 
Krofičke in Ojstrice. Od vseh gora na svetu mu je najbolj prirasla k 
srcu Ojstrica in tako se je velikokrat znašel v njenem ostenju. Obi-
skoval jo je v vseh letnih časih. Zanj je kraljica Savinjskih Alp. 

Njegovo ljubezen do gora in sposobnosti so kmalu opazili vodil-
ni možje v domačem planinskem društvu in ga povabili v upravni od-
bor društva. Aktivno je sodeloval pri obnovi stare planinske koče na 
Klemenči jami, za to je bil pred leti nagrajen s posebnim priznanjem 
Planinskega društva Solčava.

Počitek – Franc Grudnik.
Franc Grudnik (zgoraj) v mladih 

letih.
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Veliko nas je!
V svoji mladostni zagnanosti je bil del ekipe, ki je oskrbovala pla-

ninsko kočo na Okrešlju, tovorne žičnice v tistih časih še ni bilo. Na 
te čase ga vežejo zelo lepi spomini, čeprav je bilo težko. Blago so no-
sili v koših in tovorili s pomočjo še enega osla, kot so se radi pošali-
li. Ker jim je bil osel v veliko pomoč, so znali to ceniti ter ga imeli za 
svojega. Nek večer so se po uspešno opravljenem delu malo povese-
lili. Ko so se odpravili k počitku, so modro sklenili, da si tudi osel za-
služi topel prostor in ga povabili na skupna ležišča. Po mirno prespa-
ni noči je sledil trenutek streznitve, saj so se morali ves dan truditi, 
da so osla po stopnicah spravili nazaj na svež gorski zrak. 

Ko smo leta 1999 ustanovili Planinsko društvo Nazarje, se je med 
prvimi včlanil vanj. Leta 2009 je s tedanjim županom Ivanom Purna-
tom otvoril Planinski dom na Farbanci. To čast si je kot nestor naše-
ga društva vsekakor zaslužil.

Sandi Grudnik

Najmlajši član s plačano interno članarino je Lev Ugovšek. Lev je 
prvič obiskal Farbanco v starosti nekaj manj kot sedem mesecev. Pri 
tem je ati uporabil za planinski izlet nekonvencionalno prevozno 
sredstvo. Naslednjič pa je že skoraj sam prikorakal do koče.

Najraje se poda na pot takrat, ko izve, da je dežurna njegova babi. 
Ta ga je seveda zelo vesela in ga pocrklja s kako dobroto ter zamoti 
z barvicami, saj smo vendar na Farbanci. 

Zora Štrucl

Lev v vozičku. 

Lev brez vozička. 
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Veliko nas je!
Najstarejša članica s plačano članarino PZS je Tatjana Mohorčič - 

Jana. Kdo je ne pozna oziroma je še ni slišal. Neutrudna pohodnica 
in govorka, gorska stražarka in odlična poznavalka gorskega cvetja, 
zelišč in drugih plodov narave. 

Z naravo in gorami je povezana vse od svoje rane mladosti. Že s 
petimi leti je bila na Golteh in na Čreti. Peš, od doma. Vendar ne za-
radi planinskih doživetij, temveč zaradi borovnic, brusnic in malin, 
ki jih je bilo na tedanjih posekah obilo. Življenje jim ni prizanašalo, s 
prodajo nabranih sadežev so si ga olajšali. 

Gorski razgledi so jo očarali, vendar se je visokogorja resno lotila 
šele pri starosti 41 let. Čez dve leti je stala na vrhu Triglava. Še bolj 
kot očak jo je prevzela Ojstrica, na katero bi se še povzpela. Obožuje 
gorsko cvetje, poleg planike jo navdušuje lepi čeveljc. 

Leta 1993 je postala markacistka (sedaj to ni več), kakšno leto kas-
neje gorska stražarka. Dolgo je odlašala, ko so jo stražarji vabili med-
se. »Kako naj bom stražarka, ki naj opozarja, da se rožic ne sme trga-
ti, jaz pa si rada z izleta prinesem kakšno za spomin?« Seveda je to 
vse kaj drugega, kot nabiranje velikih količin. 

Več kot v naročju je prinesla domov rožic v fotoaparatu.

Marijan Denša

Jana (desno) se 
rada udeležuje 
naravovarstvenih 
izletov.
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Veliko nas je!
Najmlajši s plačano članarino PZS je Anže Miklavc. Na Farbanco se 

najpogosteje odpravi z babico in dedijem, saj je mami preveč »špor-
tna« in ima zanj predolge in prehitre noge.

Na Farbanci je zanj magnet »kolito« oziroma korito z vodo pred 
kočo. Zlasti ko je vroče, se je super malo ohladiti z igranjem v čisti 
gorski studenčnici. Nato pridejo na vrsto igrala. 

Farbanca je tudi otrokom prijazna koča, čeprav brez certifikata, 
saj je travnik pred njo vzorno pokošen, igrala pa vedno pripravlje-
na igrati se, če so le otroci za to. In teh k igri res ni treba priganjati.

Ko se naveliča igral, pride na vrsto »avtko«, avtomobilček, jabolko 
pač ne pade daleč od drevesa.

Marjan Ostruh

Anže se vrača s 
Farbance. 

Zimovanje na Farbanci. 

Priprave na 
orientacijo.
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Farbanca je zakon
DOM PLANINCEV NA FARBANCI

Dom planincev na Farbanci, »naša Frabanca«, je planinska koča III. 
kategorije. Uradna otvoritev koče s statusom je bila 16. maja 2009.

Odprta je ob koncih tedna in za dela proste praznike, tedaj jo pla-
ninci in tudi drugi zelo radi obiskujejo. Nekateri se pogosto povzpne-
jo do nje tudi takrat, ko ni odprta.

Zgrajena je bila leta 1953 kot gozdarska koča. Ime je dobila, ker so 
v njej pripravljali (mešali) barve za gozdne oznake. Z razvojem goz-
dnih cest je izgubila svoj pomen in je bila dolgo zapuščena. PD Na-
zarje jo je leta 2002 prevzelo v najem od Gozdnega gospodarstva 
Nazarje, leta 2006 pa jo je odkupilo. Od leta 2013 je Farbanca v naši 
lasti in posesti.

SKRB ZA FARBANCO
Da koča deluje kot je treba, poleg dežurnih skrbi cela četica pro-

stovoljcev z gospodarjem in hišnikoma na čelu. Poskrbeti je treba 
za redno vzdrževanje in popravila, urejenost okolice, pripravo drv in 
nabavo pijače. Kontrolirati je treba vodovod in čistilno napravo ter 
izvajati sistematično čiščenje, za kar skrbijo dekleta v skupini »čistil-
ni servis«. 

Posebna zgodba so dela obnove, ki jih redno izvaja strokovna sku-
pina, v akcijah pa se dela loti večje število ljudi. Skratka, Farbanca je 
odraz prostovoljstva našega društva. Skupaj je na leto opravljenih 
povprečno 800 ur.

Do leta 2016 je bil gospodar koče Dušan Bastl, ki je koči posvetil 
15 let dela, časa in ljubezni. Nato je ključe prevzel Bojan Golob, za 
vzdrževanje skrbita Marko Breznik in Štefan Brinovšek.

Bojan Golob, gospodar
Marijan Denša

V PLANINSKI KOČI

Kdor v planinski 
koči prvi zaspi, 
najbolj smrči.

Dom planincev 
na Farbanci.
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Farbanca je zakon
DEŽURSTVO NA FARBANCI

Farbanca je središče društvene dejavnosti nazarskih planincev. V 
njej in okoli nje se dogajajo številne društvene aktivnosti. Seveda 
mora biti za to urejena, dostopna in odprta.

Obisk koče omogočamo s prostovoljnimi dežurstvi članov, vse od 
1. maja 2004, torej kmalu po prevzemu v upravljanje. Od tedaj so bili 
zelo redki dnevi, ko koča zaradi odsotnosti dežurnih ni bila odprta. 

Samo za dežurstvo, brez prihoda in odhoda ter priprave in pospra-
vila, opravijo dežurni na leto približno 2.400 ur. 

Kočo vztrajno obnavljamo, danes je že pravi biser sredi krašiških 
gozdov. Da je naravovarstvena usmerjenost temelj delovanja naše-
ga društva od samega začetka, se vidi tudi pri njeni funkcionalni in 
ekološki sanaciji. Iz zdelane starke smo jo preobrazili v pravo naravi 
in ljudem prijazno lepotico.

KRONOLOGIJA OBNOVE IN SANACIJE:
• 4.–6. oktober 2009: prekrivanje strehe (36 udeležencev akcije)
• vse leto 2010: urejanje zgornjih prostorov - inštalacije
• junij–julij 2011: obnova kuhinje
• november 2012: urejanje ostrešja
• april 2013: večnamenska soba
• 20. oktober 2013: zaključena napeljava vodovoda (1.137 ur)
• september 2014: postavljena čistilna naprava
• 12. april 2014: izdelava gugalnic
• 2014: ureditev kuhinje in skupnih ležišč
• 2015: postavitev prizidka (drvarnice in nadstreška)
• 28. maj 2016: velika akcija – urejanje okolice in notranjosti
• julij 2017: centralno ogrevanje – zaključek del
• oktober 2017: fasada – zaključek del
• januar 2018: ureditev jedilnice, nove mize in stoli

Dušan Bastl
Marko Breznik
Marijan Denša

Otvoritev 
vodovoda. 
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Vse leto se dogaja!
KOLEDAR AKCIJ

V društvenem letnem koledarju je poleg planinskih izletov in obč-
nega zbora seveda tudi veliko drugih akcij, zlasti tradicionalnih. Nji-
hov namen je združevati in angažirati članstvo, njihova prednost je 
naprej določen dan. 

Nenapisano pravilo, ki se ga dobro držimo, je, da so mesečni pla-
ninski izleti tretjo soboto v mesecu, tradicionalne akcije pa ob »svo-
jem«, torej tradicionalnem času.

ZLATA TRADICIJA NAŠEGA DRUŠTVA
• januar: zimski pohod na Tolsti vrh (od leta 2006);
• januar: družinsko smučanje;
• januar–februar: planinski večeri (od leta 2006), skupaj že 92 
predavanj;
• vse leto: natečaj planinske fotografije članov našega društva 
(od leta 2013);
• marec: zaključek akcije Kolesar-Pohodnik, ki poteka vse leto 
(od leta 2005);
• spomladi: vikend na Farbanci, za mlade planince (od leta 2003);
• 30. april: prvomajski kres na Farbanci;
• 1. maj: prvomajski pohod na Čreto;
• maj: hitrostni vzpon na Farbanco;
• tretja sobota v maju: pohod na Goli vrh (1426 m) na Šavnicah 
(od leta 2000);
• zadnja sobota v maju: srečanje dežurnih na Farbanci;
• prva sobota v juniju: naravovarstveno-planinski izlet za vse 
generacije (od leta 2015, pred tem izlet za starejše člane);
• junij ali julij: večdnevno planinsko potepanje po tujih gorah, 
planinski tabor (od leta 2010);
• zadnja sobota v avgustu: Kolo prijateljstva (od leta 2007);
• oktober: izlet v neznano;
• oktober: jesensko druženje s TA Balkanika;
• oktober: naravovarstveni izlet Žareči macesni (od leta 2013);
• oktober: spominski pohod na Čreto, Robijev pohod (od leta 2010);
• november/december: letno srečanje društva;
• 11. december: fotografska razstava natečaja ob mednarodnem 
dnevu gora (od leta 2013);
• december: sodelovanje na festivalu Alpske konvencije Brati gore 
(od leta 2015).
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Vse leto se dogaja!
PLANINSKI TABORI V TUJIH GORSTVIH

Planinska potepanja oziroma tabori v tujini Planinskega društva 
Nazarje segajo v leto 2010, ko smo se ob deseti obletnici društva 
odpravili na Islandijo. Odziv udeležencev je bil izredno pozitiven, 
zato smo se odločili nadaljevati v tej smeri. 

Za začetek smo se odločili osvojiti najvišje vrhove Balkana, nato 
smo svoja potovanja usmerili tudi proti Mediteranu. Potovanja nam 
organizira TA Balkanika, ki poskrbi za vse potrebno, tako da se lahko 
mi brezskrbno posvetimo spoznavanju gora, naravnih in kulturnih 
zanimivosti ter ljudi, ki tam živijo, in seveda druženju. 

Kronologija planinskih taborov – z najvišjim doseženim vrhom: 
• 2010: Islandija
• 2011: Črna gora - Bobotov kuk
• 2012: Bolgarija - Musola
• 2013: Romunija - Moldoveanu
• 2014: Makedonija - Golem Korab
• 2015: Albanija - Cafa Partizan
• 2016: Vis - Mali Hum
• 2017: Elba- Monte Cappane in Srbija - Miđor
• 2018: Sardinija - Punta la Marmora
• 2019: Bosna in Hercegovina - Maglić
Na teh planinskih ekspedicijah se nam pogosto pridruži nekaj pla-

nincev iz drugi planinskih društev, ki se med nami dobro počutijo ter 
se zato kasneje radi udeležujejo tudi drugih naših dobro izvedenih 
akcij v gorah in dolini.

Pohvala, da nam je vedno lepo, gre tudi donatorjem in »kelnerju« 
Juretu, ki poskrbi, da nam med naporno vožnjo v avtobusu prav nič 
ne manjka, najmanj pa dobre volje.

Marjan Ostruh

Dolga-dolga.
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Vse leto se dogaja!
KOLESAR-POHODNIK

V akciji beležimo vzpone do koče v dveh ločenih skupinah – »poho-
dnik« in »kolesar«. Štejejo zgolj vzponi v dneh, ko je koča odprta, to-
rej ob sobotah in nedeljah ter v dela prostih praznikih. 

Na leto je možnih okoli 110 pristopov oziroma vpisov. Seveda kočo 
mnogi obiskujejo tudi izven obratovalnega časa dežurstev, vendar 
teh vzponov v akciji K-P ne beležimo. Akcija se je začela leta 2005 na 
pobudo Marjana Ostruha. Traja torej 15 let. Skrbnik akcije je Sandi 
Grudnik, ki skrbi za kontrolo, statistiko, zaključek in nagrade. 

Namen akcije je spoznati možnosti sprostitve, rekreacije in druže-
nja, ki nam jo ponuja narava v neposredni bližini doma. Ta akcija je 
skozi leta lepo poživila dogajanje pri naši koči, pohodniki in kolesar-
ji so njeni najbolj zgodnji in zvesti obiskovalci. Prvi so v koči pogos-
to že nekaj minut po tem, ko se vrata planinske postojanke odpro.

Akcija je s časom pridobivala v vseh pogledih. Na začetku je po-
tekala samo v poletnih mesecih, kasneje skozi vse leto. Postajala 
je zelo priljubljena, kar dokazuje izredno veliko število sodelujočih 
različnih kategorij z velikim številom vzponom. V zadnjih letih bele-
žimo preko 3000 vpisov pohodnikov in 500 vpisov kolesarjev, v re-
kordnem letu je bilo skupaj preko 4000 vpisov. Vedno več je pohod-
nikov v skupini »100-krat in več na leto« ter kolesarjev z več kot 80 
vzponi letno. 

V nekaterih letih se bijejo ogorčeni, vendar prijateljski boji pov-
sem do zadnjega dne. Tako so si leta 2018 prvo mesto delili štirje po-
hodniki s po 107 vzponi. Zmagovalci akcije so vsi, ki v njej sodelujejo, 
saj tako krepijo svoje telo ter razveseljujejo dušo in srce. 

Kdor je v hribih v 
vsakem vremenu, 
je tudi v lepem.
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Vse leto se dogaja!
Najbolj vztrajna udeleženka akcije je Zora Štrucl. Aprila 2019 smo 

nestrpno čakali na njen tisoči uradni vzpon in jo presenetili s prilo-
žnostnim darilom. Izračunali smo, da je od doma do Farbance s tem 
prehodila 367.000 višinskih metrov, kar je preko 128 nadmorskih vi-
šin Triglava. Kolikokrat Zora pride na Farbanco, ko ni dežurstev, naj-
brž še sama ne ve, pravi da najmanj trikrat tedensko.

Če ni na poti na Farbanco ali z nje, ureja društveno evidenco ali za-
pisnik. Nato teka naokoli za upokojensko društvo ali se pripravlja na 
občinsko sejo. Skratka, Zore je povsod polno, čeprav je res, da sku-
paj z nahrbtnikom tehta komaj kaj več kot nahrbtnik.

Sandi Grudnik

KOLO PRIJATELJSTVA
Zadnja sobota v avgustu je od leta 2007 rezervirana za Kolo prija-

teljstva, odlično ga organizirata Oki in Okica (Marjan in Zdenka Grač-
ner). Do sedaj je bilo opravljenih enajst kolesarjenj, saj je leta 2010 
izvedbo preprečilo slabo vreme. 

Namen akcije je kolesarsko druženje članov našega društva in nji-
hovih prijateljev okoli Dobroveljske planote. Kolesari se po trasi Na-
zarje-Loke pri Mozirju-Letuš-Podkraj-Dom borcev Dobrovlje-cerkev 
sv. Katarine na Čreti-Farbanca. Trasa ni preveč naporna in zahtevna, 
ni pa za popolnega začetnika. Kolesari se v skladu s smernicami za 
turno kolesarjenje.

VZPON NA FARBANCO
Če je pri akciji Kolesar–Pohodnik pomembna vztrajnost preko vse-

ga leta, je pri hitrostnem vzponu na Farbanco vsaj za najbolj tekmo-
valne pomembna hitrost. V okviru prvomajskih praznovanj že devet 
let pripravimo vzpon iz doline do planinskega doma, ki je namenjen 
zagrizenim tekmovalcem in tudi manj zagnanim ali samo rekreativ-
nim tekačem in hodcem. 

Kolo 
prijateljstva.
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Vse leto se dogaja!
PLANINSKI VEČERI

Dolge zimske večere na začetku koledarskega leta si člani PD Na-
zarje krajšamo s planinskimi večeri, nizom planinskih, potopisnih 
in drugih predavanj. Planinski večeri potekajo vse od leta 2006, do 
vključno leta 2019 se je zvrstilo 92 predavanj najrazličnejših vsebin.

FOTOGRAFSKI NATEČAJ IN RAZSTAVA
Vse od leta 2013 beležimo utrinke s planinskih doživetij v okvi-

ru natečaja planinske fotografije za člane našega društva. Otvori-
tev razstave je vedno 11. decembra, ko obeležujemo mednarodni 
dan gora. 

Z veseljem ugotavljamo, da so fotografije naših članove vedno 
boljše in da ima komisija zato vedno težje, vendar slajše delo.

MD

PLANINSKI KANKAN
Bilo je v Romuniji, bila je dolga-dolga. Tako označimo turo, ki zah-

teva po Renatu (TA Balkanika) več kot šest, v resnici še več ur hoje. 
Utrujeni prihlačamo do avtobusa, moški del ekspedicije se v večini 
polasti vsak svoje pločevinke osvežilne pijače (zelena ali rdeča) ter 
poišče senco …

Ženski del se na hitro osveži ter se odloči, da je treba po poho-
du poskrbeti za raztezno-sprostilne vaje nog. Postavijo se v vrsto in 
zaplešejo od tistega dne naprej znameniti in na vseh dolgo-dolgih 
pohodih obvezni planinski kankan deklet našega društva. »Te naše 
»vražje« ženske,« je modroval in ples občudoval moški del odprave.

Kankanu se pozneje pridružijo tudi drugi družabni plesi, skupinski 
ali v parih, da lahko noge pretegnejo tudi dedci. 

Z razstave fotografij članov društva.
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Izrazi doživetij gorskega sveta
PLANINSKA KULTURA

Gore nas navdušujejo in navdihujejo ter radostijo, zato smo nazar-
ski planinci dobri pevci, pivci in šaljivci, plesalci, pisci, pisatelji in pe-
sniki, slikarji in fotografi, seveda vsak po svojih zmožnostih in zani-
manju.

Planinska pesem je pogosta spremljevalka naših izletov, najsibo 
v avtobusu, koči ali med počitkom. Vsi naši občni zbori se začnejo s 
prisrčnim kulturnim programom, že vrsto let izvajamo planinske ve-
čere in razstavo planinskih fotografij. 

Planinska knjižnica v planinski sobi je bogata, počasi pripravljamo 
tudi knjižnico v planinskem domu, že sedaj je v njej poleg Planinske-
ga vestnika obiskovalcem na razpolago nekaj literature. Kmalu bo 
več! Notranjost doma krasijo izbrane planinske fotografije naših čla-
nov.

Zavedamo se, da planinska kultura ni samo branje planinskih knjig 
in prepevanje planinskih pesmi, je celovit odnos do družbe in nara-
ve, je humanizem in tovarištvo, solidarnost in skromnost. 

Že najmlajše navajamo na pomen planinskega pozdrava v gorah 
in spoštovanja do planinske infrastrukture ter narave kot vrednote 
same po sebi. Prav slednje bo v prihodnje temeljni kamen planinske 
kulture našega društva.

BRATI GORE
Naše društvo vse od začetka, torej od leta 2015, sodeluje na med-

narodnem festivalu Alpske konvencije, BRATI GORE, ki poteka v 
času mednarodnega dneva gora, za kar smo dobili tudi posebno pri-
znanje. 

Cilj festivala je promocija moderne alpske literature in alpske kul-
ture. V tej prireditvi, ki se z Alp širi po ostalem delu Evrope, smo naš-
li veliko povezav z našimi pogledi na planinsko kulturo. Pri tem sode-
lujemo z Muzejem Vrbovec in Knjižnico Mozirje. 

MD

Velebit.
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Trinajst tisočakov
VRHOVI NAD 1000 METROV V OBČINI NAZARJE

V občini Nazarje je 13 vrhov oziroma vzpetin, višjih od 1000 me-
trov, ki imajo zemljepisno lastno ime (toponim). Poleg teh je še nekaj 
vršnih točk, ki po topografskih merilih nimajo statusa vrha, čeprav 
so nekatere celo višje od sosednjega vrha z imenom. Prebivalcem 
(gozdarjem, pastirjem, lovcem) je bil včasih nižji vrh pomembnejši 
od višjega.

VRHOVI NAD 1000 METROV PO NADMORSKI VIŠINI
• Goli vrh, 1.427 m (Šavnice, Menina)
• Zahodni vrh, 1.423 m, (Šavnice, Menina)
• Kal, 1.143 m, (Ivje, (Menina)
• Strojnik (Stravnik, Strovnik), 1.127 m, (Strojnik, Menina)
• Šentjoški vrh, 1.077 m, nekoč Krašica  (Krašica, Dobrovlje)
• Tolsti vrh, 1.075 m, (Krašica, Dobrovlje)
• Lajšč, 1.055 m, nad Ptico, (Krašica, Dobrovlje)
• Ivje, 1.053 m (Ivje, Menina)
• Medvedov hrib, 1.046 m (Predkovca)
• Žlajfe, 1.032 m (Predkovica)
• Predkovica, 1.013 m (Predkovica)
• Kokarca, 1.006 m (Krašica, Dobrovlje)
• Smolnik, 1.002 m (Predkovica)

V gorniškem oziroma planinskem smislu sta za nazarske planince 
najpomembnejša Goli vrh in Tolsti vrh, oba zaradi tradicionalnega iz-
leta. Goli vrh na Šavnicah je najvišja točka občine ter slovi kot izre-
den razglednik, od tod tudi ime predela. 

Tolsti vrh zaradi gozda nima posebnega razgleda, je pa priljubljen 
cilj planincev z obeh strani Krašice v vseh letnih časih. Tudi višina in 
razgled nista vedno vse, pomembna je tudi pot in pot na Tolsti vrh 
je zanimiva.

Pogled s Šavnic 
proti Nazarjam.
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Dobro je vedeti
OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE

V današnjem svetu je oglasna deska za celovito obveščanje članov 
planinskega društva in zainteresirane javnosti simbolnega in dru-
gotnega pomena. Še vedno jih imamo, oglasne deske namreč, prva 
je pred planinsko sobo, druga je celo v dveh delih, na in v Farbanci, 
tretja v Šmartnem.

SPLETNA STRAN 
Nalogo oglasne deske je prevzela spletna stran. Spomladi leta 

2002 smo registrirali domeno www.pdrustvo-nazarje.si in začeli z 
oblikovanjem prve spletne strani društva. Za javnost je bila doseglji-
va v drugi polovici leta 2002. 

Od tedaj smo člani sproti obveščeni o načrtovanih in opravljenih 
akcijah, o dežurstvih in članarini, in to nemudoma po objavi, če smo 
naročeni na elektronska obvestila. V tem primeru so novice sveže 
kot žemljice pri peku navsezgodaj zjutraj. 

Preverimo lahko tudi stare zapise in fotografije. Poleg tega se lah-
ko obiskovalec na strani razgleda po številnih predstavitvah naše-
ga društva, od organizacijske strukture in odsekov do zgodovine in 
naše ljube Farbance.

Skrbnik in glavni urednik ter oblikovalec spletne strani je Uroš. 
Skrbi, da je spletna stran ažurna, pregledna in lepa. Vsekakor je pri 
svojem delu zelo uspešen, saj stran privablja tudi zunanje obiskoval-
ce, ki jo velikokrat pohvalijo. Za vsebino in fotografije skrbimo orga-
nizatorji in izvajalci akcij.

Včasih se spomnimo tudi na to, da imamo svojo stran tudi na 
spletišču PZS. Najhitreje jo najdete, če v brskalnik vtipkate zvezo:  
pzs pd nazarje.

Naša spletna 
stran je 

novodobna 
oglasna deska za 
vse naše člane in 

prijatelje.

43



44

Čas teče
KRONOLOGIJA DRUŠTVA ZA OBDOBJE 2010-2019

2019
• 15. marec: jubilejni, 20. občni zbor
• 16. marec: zbor odsekov in letno srečanje KVGN PZS
• 11. maj: jubilejni, 20. pohod na Goli vrh
• 15. junij: naravovarstveni izlet Pokljuška soteska
• 25.–30. junij: potepanje po BIH - Maglić
• 28. julij: počitniški Živ-Žav na Farbanci
• 17. in 18. avgust: Razor in Bovški Gamsovec
• 15. november: slovesnost ob 20-letnici društva

2018
• januar: Farbanca – ureditev jedilnice: nove mize in stoli
• januar in februar: planinski večeri, 6 x
• 24. april–2. maj: Sardinija (Punta la Marmore – 1835 m)
• 15. avgust: Mangart 2679 m – najvišja točka letošnjih planinskih 
izletov
• 9. september: sodelovanje na svetovni očiščevalni akciji World 
Clean up Day
• vse leto: dežurstva na Farbanci

2017
• 18. marec: organizacija tekme POT-liga Smrekovec v Nazarjah
• 27. april–12. maj: Elba (Monte Cappana 1018 m)
• 20.–21. maj: SPOT 2016 (Ekipa Milka z Jelšniki ponovno državni 
prvak v kategoriji družine.)
• 17. –22. julij: tabor MO Stonoga na Dovjem
• 5. –13. avgust: 9-dnevno potepanje po Srbiji 
(Stara planina – Midžor 2149 m)
• 26. avgust: jubilejno, 10. kolo prijateljstva
• 13. december: obeležitev mednarodnega 
dneva gora (razstava, predstavitev knjige)
• vse leto: dela na Farbanci 
(centralno ogrevanje - zaključek julij, 
fasada - zaključek oktober)

Med žarečimi 
macesni.
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Čas teče
2016

• 15. maj: družina Jelšnik postane državni prvak v SPOT – 
kategorija F (družine)
• 28. maj: ena izmed večjih delovnih akcij v letu na Farbanci  – 
urejanje okolice in notranjosti
• 4. do 10. julij: planinsko potepanje – Vis in Komiža
• 18. julij: uspešno in odmevno sodelovanje pri izvedbi letnega 
srečanja planincev pri Mozirski koči (Dan slovenskih planinskih 
doživetij)
• 2. december: obeležitev 120-letnice zaščite planike na 
Slovenskem (razstava, predavanje)
• Število članov v letu 2016 je bilo 544, od tega  86 otrok. Člani s 
članarino PZS: 339.

2015
• 27. februar: planinska šola za odrasle
• 23.–24 . maj SPOT: ekipa v kategoriji B državni prvaki, ekipa v 
kategoriji F podprvaki
• 3. –11. julij: planinsko potovanje – Albanija: Cafa Partizan 
(2.416 m) idr.
• 11.–14. avgust: potepanje MO Stonoga po Julijskih Alpah (Krn, 
Bogatin …)
• postavitev prizidka (drvarnice) k Domu planincev na Farbanci
• 8. in 11. december: BRATI GORE – obeležitev mednarodnega 
dneva gora 2015

Že mladi so 
pripravljeni 

pomagati.



46

Čas teče
2014

• 2. februar: žledolom, zaradi sanacije več tednov zaprta pot od 
Motorčka do Farbance, prestavljene akcije
• 14. marec: na občnem zboru sprejeli nova Pravila PD Nazarje in 
nov znak
• 18. maj: družina Jelšnik postane  državni prvak na SPOT v 
kategoriji F (družine)
• 4.–10. junij: planinsko potovanje po Makedoniji - Golem Korab 
(2764 m), Pelister …
• september: postavljena čistilna naprava pri Farbanci

2013
• 26. februar: organizacija 39. srečanja markacistov SMDO PD v 
Nazarjah
• 4. maj: praznovanje ob 10-obletnici delovanja planinske koče na 
Farbanci
• 18.–19. maj: mladi planinci v kategoriji B državni prvaki v planinski 
orientaciji (SPOT)
• 28. junij–8. julij 2013: planinsko potovanje po Romuniji (11 dni, 
55 udeležencev)
• 20. oktober: zaključena napeljava vodovoda za planinsko kočo na 
Farbanci
• 11. december: otvoritev 1. fotografske razstave ob mednarodnem 
dnevu gora »Gore in voda 2013«

Previdno pri 
sestopu. 
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Čas teče
2012

• 16. marec: volilni občni zbor – predsednik društva postane Marjan 
Ostruh
• 12. in 13. maj: soorganizacija državnega prvenstva v planinski 
orientaciji (SPOT)
• 29 . junij–8. julij: planinsko potovanje po Bolgariji (10 dni)
• 10. oktober: ustanovitev odseka za varstvo gorske narave
• 20. oktober: organizacija prve tekme planinske orientacijske lige 
Smrekovec v organizaciji MO Stonoga

2011
• 2 . maj: 1. hitrostni vzpon na Farbanco
• maj: postavitev smerne vetrnice na Golem vrhu
• 17. junij: priznanje od Združenja za vrednote NOB
• 3. julij: Črna Gora (8 dni, 40 udeležencev)
• 4. avgust: vpis v register prostovoljskih organizacij
• 24. september: srečanje osnovnošolske mladine SMDO na 
Farbanci (preko 300 udeležencev)

2010
• 9. april: svečana seja ob 10-letnici PD, 
izdali bilten – naklada 1.400 izvodov
• 26. julij: Islandija (15 dni, 25 udeležencev)
• 17. september: posebno priznanje župana ob občinskem prazniku
• 22. oktober: prvi spominski pohod na Čreto, posvečen Robiju 
Tržanu

Bogata bera 
priznanj in nagrad 

orientacijskega 
tekmovanja.
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Prijatelji društva in Farbance
PODPORNIKI, SPONZORJI IN DONATORJI

Brez nič je nič, brez prijateljev je hudič. Tako razvejane dejavnosti, 
kot jih izvaja društvo, in zlasti temeljite obnove ter ekološke sanaci-
je Farbance ne bi mogli realizirati brez sodelovanja, podpore in ra-
zumevanja Občine Nazarje, številnih ustanov, organizacij, podjetij, 
podjetnikov in posameznikov. 

Star pregovor pravi »Kamen na kamen palača, zrno na zrno poga-
ča«. Tako smo gradili in gnetli tudi Planinsko društvo Nazarje: s po-
močjo članic in članov ter podpornikov, sponzorjev in donatorjev. 

Veliko vas je, ki ste primaknili kamen ali kamenček ter zrno za Pla-
ninsko društvo Nazarje. Tudi ta bilten je nastal z vašo podporo.

Hvala vsem skupaj in vsakemu posebej!

Skupnosti, zavodi in društva

Občina Nazarje
KS Kokarje
KS Nazarje
KS Šmartno ob Dreti
OŠ Nazarje
Glasbena šola Nazarje 
Osrednja  knjižnica  Mozirje 
Muzej  Vrbovec
Zavod za gozdove Slovenije, OE Nazarje
Pašna  skupnost Menina
PGD Gorica ob Dreti
PGD Nazarje
PGD Šmartno ob Dreti
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Prijatelji društva in Farbance
PODPORNIKI, SPONZORJI IN DONATORJI

Gospodarske družbe

A-L , d. o. o.
AM-Miklavc. d. o. o.
BSH Hišni aparati, d. o. o.
Cinkarna Celje, d. d., PE Kemija Mozirje
Davidov hram, d. o. o., Ljubno
Elektro Ugovšek, d. o. o.
Elektroinženiring A2Z, d. o. o.
Etos Pic, d. o. o
Fincommerce, d. o. o.
Glin okna, d. o. o.
Hoby les, d. o. o.
Input, d. o. o.
Jeroplast, d. o. o.
K Kran trade, Stavbno tesarstvo
KLS Ljubno, d. o. o.
Kmetijska zadruga Šaleška dolina
Kovinoplastika Benda, d. o. o.
Kristin, d. o. o.
Lima, d. o. o.
Loghouse, d. o. o.
Marki transport, d. o. o.
Metropolitana, d. o. o.
PAP GTL, d. o. o.
Pfeifer,  d. o. o.
Proces PDF, d. o. o.
SAM, d. o. o.
Savinjske novice, d. o. o.
SCR telekomunikacije, d. o. o.
Silco, d. o. o.
Tiples, d. o. o.
Vekol, d. o. o.
Žaga-Tiples trgovina in predelava lesa, d. o. o.
Žlebnik transport, d. o. o.
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Prijatelji društva in Farbance
PODPORNIKI, SPONZORJI IN DONATORJI

Samostojni podjetniki

Alplog Tadej Levar, s. p.
Anton Melavec, s. p.
Avtoelektrika  Bitenc Boris, s. p.
Babin krovstvo tesarstvo Strnišnik Gregor, s. p.
Benda Miran, s. p.
Bitenc Pavel, s. p.
Bluedesing Tjaša Remšak, s. p.
B-Tisk Brunet Renato, s. p.
Divas Cafe Mateja  Levar, s. p.
Filčič Matjaž, s. p.
Frizerstvo Tratnik Barbara, s. p.
Gostišče Bohač - Vikica Jeriček in Iztok Vrtačič
Gradbene instalacije Ugovšek Matjaž,  s. p.
Koren Pavel, s. p.
Krajner  Bojan, s. p.
LPT Praznik Jože, s. p.
Marjan Gradič, s. p.
Mizarstvo Moličnik, s. p.
Mizarstvo Govek Veko, s. p.
Moličnik Jože, s. p.
Ogrevanje in vodovod  Golob Tomaž, s. p.

Panatop, d. o. o.
Pečnik Implantanti
Pekarna Rednak Miroslav, s. p.
Petrin Pavel, s. p.
Pia-POT avtoprevozništvo Jani Pečnik, s. p.
Pizzerija Turky  Aleš Turk, s. p.
Poličnik Darko, s. p.
Poličnik Peter, s. p.
Prevozništvo, peskokop Krivec Janez, s. p.
Red Star Hostl
Ribežl Samo, s. p.
Selišnik Matjaž, s. p.
TA Balkanika
T- Design Tomaž Dobrovc, s. p.
Tisa - Ivan Turk, s. p.
Tiskarna R-TIM
Transport Jurjevec  Ivan, s. p.
Transport Jurjevec  Matjaž, s. p.
Transporti Jožef  Melavc, s. p.
Trasport Kopušar Tonček Kopušar, s. p.
Urtelj Srečo, s. p.
Vrtnarstvo Bider Jelka, s. p.
West Blue jeans - Milena Lukač, s. p.
Žagarstvo Andrejovec  Branko, s. p.



51

Podporniki zbornika

Občina Nazarje
KS Nazarje
KS Kokarje

BSH hišni aparati, d. o. o.

KLS Ljubno, d. o. o.

PZS

Osrednja knjižnica Mozirje

Savinjske novice, d. o. o.

Input,  d. o. o.

Ribežl Samo, s. p.

SCR telekomunikacije, d. o. o.

Transporti Jožef  Melavc, s. p.

Žlebnik transport, d. o. o.
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