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30. obletnica 
Planinskega društva Lendava 

A lendvai Hegymászó Egyesület 
30. évfordulója

Lep je planinski svet, 
v njem raste planinski cvet, 

a lepšega kraja ni, 
kot tisti kraj, kjer prebivaš ti.





Uvodnik

 Planinstvo ali gorništvo, kot športna de-
javnost se je sicer v svetu, kot tudi pri nas 
v Sloveniji, razvijala v predelih med go-
rami ali v bližini gora. Oddaljenost gora 
od ravninskega predela severovzhodne 
Slovenije, ki ga predstavlja Prekmurje in 
njegov skrajno vzhodni del občina Len-
dava, je bil najbistvenejši dejavnik, da se 
tu planinstvo ni razvilo že prej. Gričevje  
nad in v okolici Lendave je v glavnem za-
sajeno z vinsko trto in gozdom. Ljudje, 
lastniki vinogradov so se »rekreirali« z 
obdelovanjem vinogradov. Tudi redki, 
slučajni sprehajalci do 328 m visokega , 
najvišjega vrha Lendavskih goric, to niso 
šteli za planinarjenje. Najbližji tisoč me-
trski vrh Ivanščica je oddaljen kakih 50 
km od Lendave, Pohorje pa še dvakrat 
več. S slabimi prometnimi povezavami 
nismo mogli postati vabljivi za pohode 
in vzpone. Šele boljše prometne pove-
zave, zlasti pa razvoj avtomobilizma, so 
ustvarile osnovni pogoj, da smo lažje 
prišli do njih. Vendar tudi sedaj potre-
bujemo 4 ure vožnje do visokogorja , do 
začetka vzpenjanja, kar nam seveda ni 
težko.

 Že v letu ustanovitve je bila formirana 
ekipa markacistov-planincev, ki ureja-
jo in označujejo planinske poti. Zadol-
ženi so za planinske poti na področju 
društva za del Pomurske planinske poti, 
Evropske kulturne poti Sv. Martine ter 
tematsko pot Sv. Urbana-.Na poziv PZS 
pa tudi na drugih območjih, zlasti v viso-

kogorju. Med posebne akcije sodi sode-
lovanje Lendavskih markacistov na Hr-
vaškem na urejanju in označevanju poti 
po otoku Mljetu v letu 2009 .

 Društvo je kmalu po ustanovitvi začelo 
navezovati stike z drugimi planinskimi 
društvi. Prvi stiki so bili vzpostavljeni v 
okviru Meddruštvenega odbora planin-
cev Pomurja,  v katerega so bila vklju-
čena PD Matica in Mura iz M. Sobote 
ter G: Radgona in Ljutomer. Sledilo je 
sodelovanje z PD Bundek iz M. Središča 
in društvi iz Madžarske , pozneje pa še 
z društvom Svetilnik iz N. Gorice, ki so 
nas povezali še z društvi zamejskih Slo-
vencev v Italiji. V času delovanja društva 
so bili izvedeni pohodi in vzponi na vse 
točke Slovenske planinske poti. Poleg 
tega pa tudi na gore v Italijanskih Do-
lomitih, Avstrijskih Alpah, Slovaških Ta-
trah, po Madžarskem pogorju in seveda 
Hrvaškem. 

 V društvu se trudimo, da v skladu s 
statutom PZS in Častnim kodeksom 
Slovenskih planincev navajamo občane, 
zlasti mladino k aktivnemu sodelovanju 
v naravi, predvsem zaradi spoznavanja 
prirodnih lepot in telesnovzgojne dejav-
nosti.

Štefan Kozak
predsednik PD Lendava
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Bevezető

 A hegymászás mint sporttevékenység 
szerte a világon és Szlovéniában is legin-
kább a hegyvidék közelében fejlődött 
ki. A hegyvidék távolsága a muravidéki 
síkságtól és Lendva községtől volt az 
oka annak, hogy a természetjárás itt 
nem fejlődött ki már korábban. A város 
feletti dombvidéket szőlőhegy és erdő 
borítja, ezért az itt élők rekreációja 
a szőlőskertek megművelése volt. A 
Lendva-hegy 328 m magas csúcsához 
látogató túrázók ezt nem számították 
hegymászásnak. A legközelebbi 1000 
méteres hegy, az Ivanščica kb. 50 km-re 
található Lendvától, a Pohorje kétszer 
annyira van távol. Régen a rossz közúti 
összeköttetés miatt nem voltak vonzóak 
a túrázók számára. A közúti közlekedés 
fejlődésével, valamint az autópálya me-
gépítésével a hegyek is közelebb kerül-
tek hozzánk, de a magashegyvidékig 
még mindig 4 órát kell utazni. Ez azon-
ban egy lelkes hegymászónak nem jelent 
akadályt. 

 Már a megalakulás évében kialakult 
egy hegyi útvonalakat kijelölő cso-
port, amelynek feladatkörébe tartozik 
az egyesület területén található útvo-
nalak karbantartása. Gondoskodik a 
Muravidéki útvonalról, a Szent Márton 
európai kulturális útvonalról, valamint 
a Szent Urban útvonalról. A Szlovén 
Hegymászó Egyesület felhívására 
közreműködik a magashegyvidéki 
útvonalak kijelölésében is. Emléke-

zetes marad a lendvai hegymászók 
közreműködése a horvátországi Mljet 
szigeten való túraútvonalak kijelölésénél 
2009-ben. 

 Megalakulását követően a Lendvai He-
gymászó Egyesület hamarosan felvette a 
kapcsolatot a muraszombati Matica és 
Mura, valamint a Gornja Radgona-i és 
ljutomeri hegymászó egyesületekkel. Ezt 
követte a muraszerdahelyi Bundek és a 
magyarországi hegymászó egyesületek. 
Később kapcsolatba léptünk a Nova 
Gorica-i Svetilnik egyesülettel, amely se-
gítségével kiépítettük a közreműködést 
az olaszországi határmenti szlovének 
egyesületével. 

 Az egyesület 30 éves tevékenykedése 
alatt túrákat szerveztünk a szlovén he-
gymászó útvonal valamennyi pontjára. 
Jártunk az olaszországi Dolomitokban, 
az osztrák Alpokban, a szlovák Tátrában, 
a magyarországi középhegységekben, s 
természetesen Horvátországban is.

Az egyesületben külön figyelmet szen-
telünk a fiatalok érdeklődésének fel-
keltésére a természet szépségei és az 
aktív időtöltés iránt.

Štefan Kozak
A Hegymäszu egyesület elnöke 
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Upravni odbor:

1. Štefan Kozak  (predsednik)
2. Ligeti László 
3. Žalig Stanko
4. Žižek Slavko 
5. Irena Törnar (blagajnik)
6. Milan Krampač
7. Tadej Törnar

 Nadzorni odbor:

1. Marič Aleksander (predsednik)
2. Vidič Jože 
3. Alojz Pahor

 Častno razsodišče: 

1. Terezija Koštrica
2. Bračič Karel
3. Bošnak Janez 
4. Hozjan Andrej
5. Gomzi Anton

Odbor za priznanja:

1. Milan Krampač (predsednik)
2. Jože Vidič  
3. Vanda Kovač

Markacijski odsek:

1. Žižek Slavko (načelnik markacistov)
2. Ligeti Laslo
3. Pahor Alojz
4. Karel Bračič
5. Štefan Kozak

Vodniški odsek:

1. Ligeti László  (načelnik vodniškega od-
seka)
2. Štefan Kozak 
3. Tadej Törnar
4. Boris Kukanja

Mladinski odsek:

1. Tadej Törnar (vodja odseka)

Organi Planinskega društva Lendava
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Zgodovinski pregled delovanja PD Lendava 
med letom 1987 in 2017

 Planinstvo ali gorništvo, kot športna 
rekreacijska dejavnost se je, tako v sve-
tu kot tudi pri nas v Sloveniji, razvijala 
v predelih med gorami ali v bližini gora.
V Sloveniji je imelo koncem osemde-
setih let prejšnjega stoletja že več kot 
stoletno tradicijo. Oddaljenost gora 
od ravninskega predela severovzhodne 
Slovenije, ki ga predstavlja Prekmurje in 
njegov skrajno vzhodni del občina Len-
dava je bil najbistvenejši dejavnik, da se 
tu planinstvo ni razvilo.

 Gričevje nad in v okolici Lendave je bilo 
v glavnem zasajeno z vinsko trto in goz-
dički, podobno nad Dobrovnikom in 
Strehovci. Ljudje, lastniki so se »rekrei-
rali« z obdelovanjem vinogradov. Tudi 
redek, slučajni sprehajalec do 328 m 
n/v visokega najvišjega vrha Lendavskih 
Goric v Sloveniji (višji je Nagy-Tenke na 
Madžarskem) tega sprehoda ni štel za 
planinarjenje. Najbližji tisočmetrski pla-
ninski vrh Ivanščica, je oddaljen kakih 50 
km zračne linije od Lendave, Pohorje pa 
še malo dlje. S slabimi prometnimi po-
vezavami niso mogli postati vabljivi za 
pohode in vzpone. Šele boljše prometne 
povezave, zlasati pa razvoj avtomobiliz-
ma, so ustvarile osnovni pogoj, da smo 
lažje prišli do njih. Manjkal pa je drugi, 
prav tako pomemben pogoj: pobuda za 
organiziran pristop k planinarjenju in in-
teresenti, ki bi to pobudo sprejeli ter jo 
uresničevali.

V Lendavo so v času intenzivnega ra-
zvoja Nafte, pa tudi Varstroj-Gorenja in 
drugih podjetij prihajali ljudje iz raznih 
krajev, tudi z Gorenjske, Koroške in od 
drugod. Nekateri med njimi so že bili 
dobri smučarji in tudi planinci, ki so 
se kot posamezniki podajali v planine. 
Tako je referent za rekreacijo v Sindikalni 
organizaciji Nafte v iskanju novih oblik 
rekreacije sprejel pobudo enega od čla-
nov (Jože Kešpret) in povedel skupino 
udeležencev prvo v nižje, potem v vse 
višje gore in na Triglav, kot pomemben 
motiv vsakega »Slovenca«, ki se poda 
v gore. Kot organizirana ekipa znotraj 
podjetja Nafte so ostali zaprti za druge 
člane.

 Neodvisno od teh planincev se je neko 
dekle napotilo na obisk k sorodnikom v 
Gornjo Savinjsko dolino. V družbi s so-
rodnico in drugimi domačini se je neke-
ga dne podala na Raduho. Prevzela jo je 
lepota gorskega sveta, ki jo je podkrepila 
na naslednjem vzponu na Smrekovec. 
Po vrnitvi v Prekmurje sta se z možem 
Ferijem povezala s člani Planinskega 
društva Matica v Murski Soboti. Tam 
je bilo vključenih še več planincev z ob-
močja takratne lendavske občine (sedaj 
upravne enote).

 Prvo planinsko društvo na območju ta-
kratne lendavske občine je bilo ustanov-
ljeno na Hotizi. Več Lendavčanov – pre-
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bivalcev z območja občine Lendava, tudi 
tistih, ki so bili že včlanjeni v PD Matica, 
se je včlanilo v Planinsko društvo Hotiza.
Ko pa je po nekaj letih delovanja, 1984 je 
umrl predsednik PD Hotiza, je delovanje 
tega društva zamrlo. Lendavski planin-
ci iz tega društva so želeli nadaljevati s 
planinarjenjem. Ko so se nekoč zbrali, je 
Zlatka Pal, dekle z Raduhe in Smrekov-
ca predlagala, da se ustanovi planinsko 
društvo v Lendavi. Znanih je bilo nekaj 
planincev iz PD Hotiza, nekaj planincev, 
ki so še bili v PD Matica in še več pla-
nincev iz Nafte, dovolj, da se ustanovi sa-
mostojno društvo. Pogoj za ustanovitev 
je bil najmanj 10 članov. Na tem razgo-
voru so bili navzoči: Zlatka Pal, Feri Pal, 
Lászlo Ligeti, Velimir Turk, Smiljka Turk 
in Mirjana Ošlaj, na drugem sestanku pa 
še Janez Barbelj in Franc Fehér. Odločili 
so, da k sodelovanju povabijo še neka-
tere planince in se oblikovali kot inicia-
tivni odbor za ustanovitev planinskega 
društva Lendava. Na sestankih inicia-
tivnega odbora 14. in 25. januarja 1987 
so idejo dokončno izoblikovali in sklicali 
ustanovni občni zbor za ustanovitev 
Planinskega društva Lendava.

Ustanovitev PD Lendava

 Ustanovi občni zbor je bil 5. februarja 
1987. Na njem je bilo navzočih 30 udele-
žencev in gostje:
•	 Štefan Ftičar, predsednik OZSZDL 

Lendava,
•	 Bojan Hojnik, tajnik telesnokultur-

ne skupnosti Lendava,
•	 Marija Lah Vildova iz PD Mura in 

članica GOPZS,
•	 Ivo Bombek iz PD Gornja Radgona 

ter predstavniki ostalih planinskih 
društev iz Pomurja.

 Občni zbor je sklenil, da se ustanovi pla-
ninsko društvo Lendava, sprejel Pravila 
planinskega društva in sklenil, da se Pla-
ninsko društvo Lendava vključi v Planin-
sko zvezo Slovenije ter v meddruštveni 
odbor za Pomurje, na ravni občine Len-
dava pa v Občinsko športno zvezo.

 Ker je moralo za ustanovitev društva 
biti najmanj deset ustanoviteljev, je 
občni zbor soglašal, da kot ustanovite-
lji PD Lendava nastopajo: Balažic Ivan, 
Barbelj Janez, Fehér Franc, Györköš Bo-
ris, Györköš Evgen, Lešnjak Cvetka, Li-
geti Lászlo, Lisjak Zlatko, Ošlaj Mirjana 
in Turk Velimir. Pristojni upravni organ 
je društvo pod imenom Planinsko dru-
štvo Lendava registriral 5. maja 1988. 
Občni zbor PD je 19. marca dopolnil 
naziv društva v madžarskem jeziku tako, 
da je po registraciji na upravnem orga-
nu 30.4.1997 uradni naziv društva Pla-
ninsko društvo Lendava – Hegymászo 
Egyesulet Lendva. Za prvega predsedni-
ka društva je bil izvoljen Lászlo Ligeti in 
je to dolžnost opravljal 25 let.

Članstvo v planinskem društvu

 Na ustanovnem občnem zboru je bilo 
30 navzočih. Vsi so se včlanili v društvo. 
Pozneje, v letu 1987 se je število članov 
povečalo na 40, ki so plačali članarino 
PZS. V poznejših letih je število članov 
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nihalo. Leta 1988 je bilo 45 članov, leta 
1989 je bilo 30 članov, leta 1990 je bilo 21 
članov, 2007. leta 37 članov, leta 2012 pa 
46 članov. Od leta2012 se je članstvo, kar 
dvignilo na aktivnostih posameznikov iz 
društva. Na današnjin dan PD Lendava 
šteje trenuto 150 članov  za leto 2017.
 
 Že v letu ustanovitve društva je bila for-
mirana ekipa markacistov – planincev, ki 
urejajo in označujejo planinske poti. De-
lajo pri označevanju planinskih oz. po-
hodniških poti na območju društva, po 
potrebi pa, na poziv PZS tudi na drugih 
območjih, zlasti v visokogorju. V društvu 
je bilo več poizkusov, da bi oblikovali 
aktiv mladih planincev. Rezultati so bili 
skromni. V zadnjem času je pohvalno 
delo z mladimi in predvsem z posebnimi 
potrebami Dvojezične osnovne šole  II 
Lendava.

Sodelovanje z drugimi društvi

 Planinsko društvo je kmalu po ustano-
vitvi začelo navezovati stike z drugimi 
planinskimi ali planinskim sorodnimi 
društvi (turističnimi, ekološkimi ipd. na 
Madžarskem). Prvo so se razvile obli-
ke neformalnega sodelovanja katerega 
bistvo je bilo medsebojno obveščanje o 
posameznih aktivnostih društva ali s ce-
lotnim programom dela. Prvi stiki so bili 
vzpostavljeni v okviru meddruštvenega 
odbora planincev Pomurja v katerega 
so bila vključena Planinsko društvo Gor-
nja Radgona, Ljutomer, Murska Sobota 
Matica in Murska Sobota Mura. Sledilo 
je sodelovanje s Planinskim društvom 

Bundek iz Murskega Središča – Hrvat-
ska), sledili pa so stiki in sodelovanje z 
več planinskimi društvi iz Madžarske 
, in sicer, s planinskimi društvi iz Lenti-
ja, Zalaegerszega, Kaposvára, Nagyka-
nizse, Szombathelya, Székesfehérvára 
in Veszpréma, kakor tudi z planinskim 
društvom Nova Gorica ( Svetlenik ) in 
z društvi preko meje Italije ( Doberdob  
in še ostala ). Poznavanje madžarskega 
jezika predsednika in drugih članov PD 
Lendava pozitivno vpliva na naše sode-
lovanje. Člani društev iz Madžarske se 
udeležujejo pohodov, vzponov in izletov 
v organizaciji lendavskega PD. Člani iz 
Lendave pa pohodov v njihovi izvedbi. 
Med posebne akcije sodi sodelovanje 
Lendavskih markacistov na urejanju in 
označevanju poti po otoku Mljetu–Hr-
vaška v letu 2009  in 2017. V Sloveniji 
pa finančna podpora članov pri zgradi-
ti Planinskega muzeja v Mojstrani. Pri 
sodelovanju s planinci iz Madžarske je 
pomembna vloga dolgoletnega predse-
dnika Lászla Ligetija, ki je vodil in še vodi 
številne skupine madžarskih planincev v 
slovenski visokogorje, vključno s Trigla-
vom.

Delovanje društva

 Namen in naloge planinskih organizacij 
so, da v skladu s Statutom PZS in Ča-
stnim kodeksom slovenskih planincev 
navajajo občane, zlasti mladino k aktiv-
nemu sodelovanju v naravi, predvsem v 
gorah, zaradi spoznavanja prirodnih le-
pot, naravnih in kulturnih znamenitosti 
in zaradi telesnovzgojne dejavnosti. Ob 
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tem negujejo in razvijajo dobre medčlo-
veške odnose – skromnost, tovarištvo, 
požrtvovalnost, pogum in druge pozi-
tivne lastnosti. Te naloge je PD Lenda-
va opravljalo s predavanji, na pohodih, 
vzponih in na izletih.

 Planinsko društvo je vsako leto na ob-
čnem zboru sprejelo program za teko-
če leto. Pri oblikovanju programa se je 
vodstvo društva vsakokrat dogovorilo 
s sosednjimi društvi in v skladu z inte-
resi načrtovalo skupne aktivnosti. Na ta 
način je bilo možno racionalno koristiti 
prevoze na večje razdalje (npr. Julijske 
Alpe) in planinske vodnike. Vsakoletni 
program je vseboval 25 ali tudi več pla-
ninskih aktivnosti, v letu 2012 jih je bilo 
celo 39.

 V času delovanja društva so bili izvede-
ni pohodi in vzponi na vse točke Sloven-
ske planinske poti – pomembnejše po 
večkrat ter mnoge druge točke, poleg 
tega pa tudi na gore v Italijanskih Dolo-
mitih, v Avstrijskih Koralpah, v Slovaških 
Tatrah, po Madžarskem pogorju, na vu-
lkanske stožce nad Balatonom, na Hrva-
škem pa na Ivanščico, v Gorski Kotar, na 
Velebit in druge. Pogosto smo v preteklih 
letih bili na Osankarici, na Vincencovem 
pohodu, prehodili pot od Ljutomera do 
Jeruzalema in nazaj, se pridružili poho-
dnikom od Bukovniškega jezera do Mo-
ravski Toplic v spomin na Marijo Vild, 
več je bilo zimskih vzponov na Peco in 
Raduho. Na Madžarskem 30 km dolga 
krožna tura Kali. Vsako leto smo prisotni 
pri spustu po Muri od Kroga do Srednje 
Bistrice. Večkrat je bila prehojena tudi 

Levstikova pot ter pot Čez goro k oče-
tu. Omeniti je potrebno tudi Pomursko 
planinsko pot, del nje je v vsakoletnem 
planu pohodov.

 V 30-tih letih je društvo organiziralo po 
evidenci nekaj čez 700 pohodov, izletov 
in tur. Od tega v domačem okolju:
•	 Tradicionalni pohod Po poteh Mi-

ška Kranjca , ki bo že letos 21.,
•	 20 pohodov Ob meji,
•	 8 pohodov Lendava-Turnišče,
•	 1 pohod Muranija-Slovenija-Hrva-

ška,
•	 12 pohodov Proti zasvojenosti (sku-

paj s Policijsko postajo Lendava),
•	 vsakoletni Pohod prijateljstva v 

organizaciji PD Lendava, Bundek, 
Mursko Središče in Mocorgok, Lenti 
(vsako leto drugi organizator),

•	 več predavanj in srečanj planincev, 
razstav in podobnih aktivnosti.

 Prvi pohod v organizaciji novonastalega 
društva je bil v mesecu marcu 1987 po 
Lendavskih Goricah, še isto leto tudi na 
Boč, Ivanščico in tudi na Triglav.

Druge dejavnosti društva

 Društvo ima planinskih vodnikov z ve-
ljavno licenco in markacistov PZS. 

 Društvo svojimi markacisti vzdržuje in 
skrbi za:

•	 del Pomurske planinske poti na re-
laciji Velika Polana–Lendava–Len-
davske gorice–Turnišče–Dobrovnik 
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–Bukovniško jezero (11 odsekov, 44 
km)

•	 vzdržuje tudi del Evropske kulturne 
poti Sv. Martina na relaciji Motvar-
jevci–Kobilje–Bukovniško jezero ter 
tematsko pot Sv. Urbana (8,6 km). 

 Na spletni strani Planinskega društva 
Lendava (www.pdlendava.si) že 19 let 
poteka informiranje članov društva, lju-
biteljev planinarjenja in širšeja javnosti o 
delu društva.

Zaključek

 Pričujoči prikaz delovanja Planinskega 
društva Lendava od ustanovitve do da-
nes, ko obeležujemo 30-letnico obstoja, 
temelji na dokumentih iz arhiva, časopi-
snih člankov in pričevanjih Lászla Ligeti-
ja, Zlatke in Ferija Pala, Alojza Pahorja in 
Jožeta Vidiča. Vsa navedena dejstva so 
podkrepljena s pisnimi dokazi ali priče-
vanji imenovanih. Niso pa vse navedbe 
dokumentirane v pisni obliki. Veliko 
podatkov ni bilo na razpolago – zlasti o 
številu članstva po vseh letih .

Štefan Kozak
predsednik PD Lendava

Jože Vidič
 član PD Lendava
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Iz zgodovinskega arhiva 
Planinskega društva Lendava

Foto: Prispevek iz dnevnega časopisa Večer iz leta 1987

Foto: Prvi logotip PD Lendava
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Foto: Prispevek iz Planinskega Vestnika iz leta 1987 (številka 4, str. 190)
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Foto: Prispevek iz pomurskega regionalnega časopisa Vestnik z leta 2016
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www.pdlendava.siPlaninsko društvo Lendava
Kranjčeva ulica 15, 9220 Lendava, Slovenija

30 let
Planinskega društva Lendava in
50 let Pomurske planinske poti

Praznovanje obletnice:

21. oktobra 2017
 zbiranje med 8. in 9. uro

pri vaškem domu v Dolgi vasi

 start pohoda ob 9. uri

 slovesnost ob 12. uri
v hiši domačih dobrot Troica

(TUŠ Kocet Lendava)

Foto: Vabilo na pohod ob 30. obletnici PD Lendava in 50. obletnici Pomurske planinske poti
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Foto: Vabilo na prvi pohod na Triglavsko pogorje v organizaciji PD Lendava iz leta 1987
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Foto: Prispevki iz časopisja
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Foto: Prispevek Nepújsaga



Pohod po Miškovi poti

 Prvi pohod po MIŠKOVI POTI je bil orga-
niziran pred 20. leti, ob praznovanju 10. 
obletnice delovanja Planinskega društva 
Lendava, natanko 21. junija 1997. Ideja 
o pohodu, ki je bil poimenovan po pi-
satelju Mišku Kranjcu, rojenemu v Veliki 
Polani, je vzklila prav v glavah planincev 
planinskega društva Lendava. Alojz Pa-
hor in Franc Pal sta bila pobudnika zdaj 
že tradicionalne poti.

 Pohod je bil mišljen kot spomin na pot, 
ki jo je Miško prehodil od doma do zida-
nice v Lendavskih Goricah in jo v svojih 
delih tudi opisoval. Poteka od rojstne 
hiše Miška Kranjca, skozi Malo Polano, 
mimo Copekovega mlina, skozi Polanski 
log, ob Črncu, skozi Črni log in mimo Le-
dave, kjer se razteza prava prekmurska 
ravnica vse do vznožja Dolgovaških in 
Lendavskih Goric. Tu se položni svet dvi-
guje po gričih, posajenih z vinsko trto. 
Povzpnemo se za 163 m. Na vrhu Len-
davskih Goric se po 240-tih stopnicah 
povzpnemo na 53,50 m visok razgledni 
stolp Vinarium, od koder nam ob lepem 
vremenu seže pogled daleč okoli po pre-
lepi domovini in onkraj meja Slovenije. 
Nahajamo se tik ob meji s sosednjo Ma-
džarsko, vidimo na Hrvaško in do Avstri-
je. Najvišja točka je Piramida od koder 
se spustimo do kraja, kjer je družina 
Kranjčevih obdelovala gorice in je nekoč 
stala vinska klet. Zadnji postanek pred 
zaključkom pohoda je pri Lujzovi kleti, 
kjer so vedno postregli s svežim čajem 

in domačim vinom, z mastjo namaza-
nim kruhom in čebulo, pajanim kruhom 
z zaseko ali z langošem. Za dobro mero 
pa je Lujz raztegnil svoj meh in vesela 
pesem je odmevala daleč naokoli.

 Kranjčeva domačija je sedaj preurejena 
v muzej, kjer je na ogled pisateljeva de-
lovna soba z zbirko njegovih literarnih 
del ter prikaz njegove življenjske, poli-
tične in uredniške poti. Velika in Mala 
Polana sta od leta 1999 razglašeni za 
evropsko vas štorkelj, ki so simbol pre-
kmurske ravnine. V gozdu se v zgodnji 
pomladi prebudijo veliki zvončki ali no-
rice, po travnikih pa zacvetijo močvirski 
tulipani ali logarice, ki so tudi simbol 
Miškovega pohoda. 

 Copekov mlin ohranja svojo podobo in 
je vreden ogleda saj zanj skrbi Turistično 
društvo Štrk Slovenija iz Velike Polane.

 Pot po ravnici, kjer lenobno teče Le-
dava, je presekala avtocesta zato je bila 
trasa pohoda spremenjena in si poho-
dnik vse spodaj naštete zanimivosti 
lahko ogleda, vendar več niso v sklopu 
pohoda po Miškovi poti. Na preteklih 
pohodih so se pohodniki lahko usta-
vili ob vhodu v knjižnico v Lendavi ob 
doprsnem kipu Miška Kranjca, ki je bil 
postavljen leta 2008 ob pisateljevi sto-
ti obletnici rojstva. Lahko so si ogledali 
muzej s stalnimi in občasnimi zbirkami 
in galerijo z razstavami v lendavskem 
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gradu, Hadikovo mumijo v cerkvi Sv. 
Trojice nad Lendavo. 

 Tudi Lendavske Gorice so temeljito 
spremenile svojo podobo. So gosto po-
seljene z vinskimi kletmi, vinotoči in sta-
novanjskimi hišami. Malo pod Piramido, 
ki je najvišja točka Lendavskih Goric, je 
postavljen razgledni stolp Vinarium, 
predan namenu 2.9.2015, ki privablja 
goste iz bližnje in daljne okolice, da se 
naužijejo razgledov in prekmurskih le-
pot.

 Zidanica, ki je nekoč služila svojemu na-
menu, je več let klavrno životarila in bila 
zanemarjena, je bila porušena. Sedaj na 
tem mestu stoji le opomnik, ki popotni-
ka seznani o minulih časih. 

 Vmesna točka, Lujzova klet, pa še vedno 
privablja pohodnike, da se ustavijo, kaj 
prigriznejo ali popijejo ter se poveselijo 
v prijetni družbi domačinov, ki vsakega z 
veseljem postrežejo in se le ti ob zvokih 
harmonike nemalokrat tudi zavrtijo.
Miškova pot je del Pomurske planinske 
poti, ki jo vzdržuje in markira Planin-
sko društvo Lendava. Vsako leto, dan 
pred pohodom, jo markacisti opremijo 
s smernimi tablami Miškova pot, ki po-
hodnike varno usmerjajo cilju naproti. 
Pohodnik lahko pridobi dva žiga PPP, 
in sicer enega pri hiši Miška Kranjca in 
drugega v Lendavi, v hotelu Lipa. Za po-
hod po Miškovi poti so pripravljeni dru-
gačni žigi (napis MIŠKOVA POT), ki jih 
planinci pridobijo na dveh kontrolnih 
točkah, v posebej natisnjenih kontrol-

nih kartončkih, katerega osnutek je na-
redil Robi Pevec (POHOD PO MIŠKOVI 
POTI) z vtisnjenim simbolom logarice. 
Pohodniki se zberejo v Lendavi od ko-
der jih avtobusi pripeljejo na start, lahko 
pa se pripeljejo tudi do Velike Polane, 
če imajo organiziran prevoz. Kontrolna 
točka je pri rojstni hiši Miška Kranjca, 
kjer je start pohoda, vmesne postaje so 
Copekov mlin v Mali Polani, Dolga vas, 
preko Dolgovaških in Lendavskih Goric 
do Vinariuma in Piramide, do kraja, kjer 
je stala zidanica Miška Kranjca, Lujzova 
klet v Lendavskih Goricah ter zaključek 
poti z drugim žigom v Lendavi. Več let je 
bila pri Lujzovi kleti tudi kontrolna toč-
ka z žigom. Na prej naštetih točkah se 
predstavijo domačini s svojo kulinarično 
in turistično ponudbo, kjer ne manjka 
prekmurskih dobrot, kot je prekmurska 
gibanica, koruzna ali ajdova zlevanka, 
krapci, makova in orehova potica, lan-
goši, pereci, bograč ter dobra domača 
kapljica. Pot je dolga od 16–18 km in jo 
lahko prehodimo v štirih do petih urah. 
Za vsak peti pohod se podeli spominski 
vrček (pütra).
 
 Na Miškovi poti ni takih izzivov, kot jih 
nudijo slovenski dvatisočaki, je pa to 
pot, ki so jo v ne tako daljni preteklosti 
prehodili mnogi Polančani, ki so v boju 
za preživetje obdelovali strmine na gri-
čih Lendavskih Goric. 

 Na prvi pohod po Miškovi poti se je po-
dalo približno 30 pohodnikov. Kot prvi 
se je prijavil Franc Lutar iz Turnišča. Nas-
lednje leto se je zbralo že 150 ljubiteljev 
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narave. Lujz se spominja planinca Erzin 
Franca iz Šenčurja, ki je dva krat prišel 
sam pogledat kako poteka Miškova pot, 
tretjič pa je s seboj pripeljal za cel av-
tobus ljudi. Število pohodnikov po Mi-
škovi poti je iz leta v leto naraščalo. Leta 
2002 je bilo zabeleženih največ, okoli 
1000 pohodnikov, tudi leta 2016 jih je 
bilo 850. Pohoda po najprej ravninskem 
in na koncu po gričevnatem predelu se 
udeležujejo tudi učenci osnovnih in sre-
dnje šole iz Lendave, Dobrovnika in od 
drugod. Tako je leta 2010 500 učencev 
opravilo krajši pohod po Lendavi. Ob 
pisateljevi 100. obletnici rojstva se je 
poleg domačinov pohoda udeležilo več 
pohodnikov iz Slovenije: iz Maribora, 
Nove Gorice, Šempetra, Domžal, Kranja, 
Izole, Ljubljane, iz Madžarske: iz Kapos-
vára, Nagykanizse, Veszpréma, Lentija in 
iz Hrvaške: iz Murskega Središča, Čakov-
ca. Sicer pa prihajajo na Miškovo pot od 
povsod: iz Metlike, Bjelovarja, Črnomlja, 
Litije, Kranja, Celja, Sevnice, s Koroške, iz 
Brežic, Murske Sobote, Ljutomera, Gor-
nje Radgone, Ptuja in iz drugih krajev 
Slovenije, ki jih nisem naštela. Prvi po-
hod je bil ob poletnem solsticiju, vsi nas-
lednji so v jesenskem času, največkrat 
oktobra, ko se narava odene v prelepe 
pisane barve in nas očara s svojo lepoto, 
ko zori mošt.

 Moj prvi pohod po Miškovi poti sem 
opravila s prijateljicami leta 2001. Tega 
leta sem postala članica planinskega 
društva Lendava in PZS. Od takrat obi-
skujem gore Slovenije, 2005 sem preho-
dila celotno Pomursko planinsko pot. 

Skoraj vsako leto se udeležim pohoda 
po Miškovi poti, od Velike Polane do 
Lendave. Leta 2006 sem na hrbtu pre-
nesla komaj enoletnega nečaka Urha. 
Največje veselje pa občutim, ker sem 
vnuka Alexa in vnukinjo Mio navdušila 
za pohode, kjer uživamo v lepotah na-
rave in naravnih znamenitostih Slove-
nije in Prekmurja. Leta 2016 smo prvič 
skupaj prehodili Miškovo pot. Spremlja-
la nas je psička in nam krajšala pot po 
ravnici. Ogledali smo si muzej na Mi-
škovi domačiji, preiskali vsak kotiček 
mlina in občudovali vodo ob mlinskem 
kolesu pri Copekovem mlinu. Obenem 
smo občudovali listje na drevesih, ki se 
v jesenskem času odenejo v paleto pisa-
nih barv. Pridelki s polj so pospravljeni, 
pšenica že klije. Včasih iz gozda plašno 
pokuka srna in začudeno gleda množi-
co ljudi, ki se lahkotno premikajo mimo 
nje. Spoznali smo veliko novih ljudi, z ne-
katerimi navezali prijateljske stike, z dru-
gimi pa izmenjali le prijazen pozdrav ali 
kakšno besedo. Prav v sproščeni družbi 
spoznaš največ znancev s katerimi gojiš 
poznanstva ali prijateljstva. Malo utruje-
ni, a v pričakovanju smo se peš povzpeli 
na vrh razglednega stolpa Vinarium in s 
fotografijami na vse strani neba oveko-
večili srečne trenutke na vrhu. Veseli, da 
smo se spustili k cilju v Lendavo, smo si 
obljubili, da bomo izkušnjo še ponovili.
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Vanda Kovač
PD Lendava



Foto: Vabilo na 1. Miškov pohod iz leta 1997
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Foto: Razvitje planinskega praporja PD Lendava iz leta 2014
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Foto: Prispevek v pomurskem Vestniku o 20. Pohodu po poteh Miška Kranjca
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Planinski prijatelji

 Zakaj Prekmurci in zakaj planinci iz 
Prekmurja. Visokogorski svet nam kljub 
dobrim prometnim povezavam odmak-
njen, zato mu namenimo več časa in 
tako smo med najboljšimi koristniki do-
mačnosti in uslug planinskih koč. Naši 
planinski predhodniki Mirko Baligač 
– Dimek, Evgen Titan in Marija Vild so 
vidno zaznamovali prekmursko in slo-
vensko planinstvo. Imamo svojo planin-
sko pot s katero smo želeli planinskim 
prijateljem iz drugih predelov Slovenije 
in od drugod odkriti lepote Prekmurja, 
Prlekije in dela Slovenskih Goric, ki so 
svojevrstne in na nek način specifične. 
Priključitev evropske pešpoti E–7, av-
strijske pešpoti I–22 in Evropske Kultur-
ne poti sv. Martina–Via Savaria, pomeni, 
da smo jo približali in vključili v medna-
rodno popotniško dejavnost, zato smo 
ji dodali evropsko ime Via Pomurje. Je 
ena od najstarejših slovenskih obhodnic  
in letos praznuje častitljivih 50 let. Dru-
ga, ki daje osnovno obeležje pokrajini je 
reka Mura. Združuje in povezuje ljudi z 
obeh bregov. Ta edinstveni naravni re-
zervat je pravi raj za ljubitelje narave in 
kot seje poetično izrazil Štefan Smej, je 
to kraj, kjer bi lahko lebdela duša.

 Moja planinska pot se je začela ob kon-
cu osnovne šole z vzponom na Boč. Nato 
je nastal premor in ponovno sem začel 
1966 leta. Oblikovalo se je kot želja, kot 
izziv,kot potreba. Najprej smo hodili  v 
družinskem krogu, seveda brez potreb-

nega planinskega znanja, vendar je bilo 
lepo in zanimivo. Z leti sem pridobival 
znanje in opravljal čedalje bolj zahtevne 
naloge v okviru društva, Meddruštvene-
ga odbora PD za Pomurje in Planinske 
zveze Slovenije. V veliko zadovoljstvo mi 
je, da sem uspel s planinskimi vodniki iz 
društva v teh letih pripeljati na vrh Tri-
glava preko tisoč Prekmurcev, med njimi 
tudi kar precej mladih planincev. Gore 
so me zaznamovale za vse življenje in ko 
te sprejmejo v svoj objem, te iz njega ne 
izpustijo nikoli več.
 
 Leto 1987 je bilo  zame zelo pomembno. 
Prvič sem se srečal z mojstranskimi alpi-
nisti, ki so name naredili nepozaben vtis. 
Bili so naši vodniki na Grossglockner in 
od takrat tudi pravi planinski prijatelji. 
Koliko skupnih pohodov je bilo stor-
jenih. Od Strehovskih goric do Mont 
Blanca, kot bi se izrazil planinski pisatelj 
Janko Mlakar. Vmes so bili še parkrat 
Dolomiti, pa Breithorn, pa Watzman, pa 
še kaj bi se našlo. To naše prijateljstvo 
je pripeljalo do pobratenja obeh pla-
ninskih društev. Drugi pomemben do-
godek v tem letu pa je bila ustanovitev 
Planinskega društva Lendava. 

 Planinci iz Lendave so bili tudi naši čla-
ni in se udeleževali pohodov, ki jih je 
organiziralo društvo, čeprav je na len-
davskem koncu takrat že delovalo Pla-
ninsko društvo Hotiza, ki pa je po tragič-
ni smrti predsednika društva prenehalo 



delovati . Bilo je kar nekaj planinskih 
navdušencev, ki hoteli nekaj več, hote-
li so lastno planinsko društvo. To jim je 
uspelo, tudi s pomočjo bližnjih planin-
skih društev, ki so jim nesebično prisko-
čili na pomoč. Najzaslužnejši  je  seveda 
postal tudi predsednik. Laszlo Ligeti je 
bil dolgoletni predsednik društva. Tih, 
miren, vendar dovolj trmast, vztrajen 
in zagnan. Navezoval je stike z drugimi 
planinskimi društvi doma  in v tujini. 
Posebej omembe vredno je sodelovanje 
s Planinarskim društvom iz Murskega 
Središča, ki je obrodilo Vincekov pohod. 
Ta je postal tako množična prireditev, 
da mu ni enake na tem področju. Tudi 
sodelovanje s planinskimi društvi iz so-
sednje Madžarske je plod njegovega 
dela, ni pa mu bilo toliko težko vzpo-
staviti kontakt, saj mu dogovarjanje ni 
predstavljalo problemov, zaradi znanja 
madžarskega jezika. To svojo povezoval-
no moč je razširil tudi na sodelovanje z 
zamejskimi Slovenci v Italiji in še na po-
sebno pomoč pri markiranju planinskih 
poti na otokih hrvaškega primorja. Še 
marsikateri tradicionalni pohod ima La-
cijev duh, kot je Pohod po Miškovi poti, 
Pohod ob meji in še, in še. Svojo željo po 
nekaj več planinskega znanja je izpolnil 
z izobraževanjem za planinskega vodni-
ka in markacista. Nikoli ni želel priznanj 
za svoje delo, zato je  pozabil, da si  tudi 
sodelavci v društvu to zaslužijo. Vseeno 
je ob obletnici društva prejel izredno 
priznanje, ki ga mu je za življenjsko delo 
na področju planinstva podelilo pred-
sedstvo Planinske zveze Slovenije, Zlati 
častni znak PZS. 

 Ogromno je bilo sodelovanja s planinci 
iz Lendave v teh tridesetih letih. Skup-
ni pohodi , srečanja, usposabljanja in še 
kakšna druga druženja, so dala neizbri-
sen pečat prijateljstvu, ki traja in bo še 
dolgo živelo. 

Jože Ružič
PD Matica Murska Sobota
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Povezuje nas prijateljstvo i zajedničko 
hodanje po planinarskim putovima

 Od samog osnutka planinarima PD 
Bundek iz Murskog Središća najveću 
podršku pružaju članovi susjednog PD 
iz Lendave.  Iako su to dva društva koja 
odjeljuje granica, upravo su taj svoj po-
ložaj iskoristili za međudržavnu surad-
nju temeljenu  na različitim zajedničkim 
aktivnostima. PD Lendava je deset go-
dina starije društvo, iz njihovih redova 
proizašli su i osnivači PD Bundek, ali i 
utemeljitelji mnogih  zajedničkih pla-
ninarskih aktivnosti i pohoda. Od njih 
su članovi Bundeka učili i mnogo toga 

dobroga unijeli u svoj planinarski rad. 
Hvala im na tome.

 U siječnju svake godine PD Bundek 
organizira Vincekov pohod koji je star 
koliko i samo društvo, čak i par mjese-
ci stariji. U siječnju 1997. godine troje 
je planinara utiralo put Vincekovom 
pohodu, među njima i dvojica člano-
va PD Lendava. PD Bundek osnovano 
je 7 mjeseci kasnije, a Vincekov pohod 
prerastao je u jednu vrlo prepoznatlji-
vu planinarsku i turističku manifesta-

Foto: Iz arhiva PD Bundek – Zimski tečaj na Raduhi 
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ciju poznatu širom Hrvatske, Slovenije 
i Mađarske. Mnoga slovenska društva 
iz godine u godinu dolaze na Vincekov 
pohod i tako se mostovi suradnje grade 
sve dalje- do Murske Sobote, Ljutomera, 
Maribora, Ptuja, Ormoža, Celja, Velenja, 
Zreča...

 PD Lendava već niz godina organizira u 
10. mjesecu Miškov pohod na koji  tra-
dicionalno pristiže velik broj slovenskih, 
ali i hrvatskih planinara. Bundeki su na 
tom pohodu redoviti, kao i na pohodu 
„Ob meji“.  Zajedno obilazimo Pomur-
sko planinsko pot, iz godine u godinu 
sudjelujemo na Pohodu Marije Vild i 
tako širimo ljubav prema planinarenju i 
hodanju bez  granica.

 PD Lendava i PD Bundek zajedno stva-

raju svoje godišnje planove i usklađuju 
ih, udružuju vodičke snage i tako njiho-
ve ture postaju kvalitetnije i raznolikije. 
Bundeki vode  po hrvatskim planinama, 
a Lendavčani  im uzvraćaju  pohodima 
po slovenskim planinama.  Kako je blizu 
i Mađarska, u svoje aktivnosti često uk-
ljučuju i planinare iz Lentija. 

 Često se puta dogodi da se na zajednič-
kom autobusu govori trima jezicima, 
hrvatskim, slovenskim i mađarskim, što 
nije prepreka za odličnu suradnju, razu-
mijevanje i pomoć. 

 Zajednički su osmislili Silvestrov pohod 
prijateljstva koji organiziraju već 15-ak 
godina. Kraj godine zaključuju noćnim 
pohodom i razmjenjuju domaćinstvo, 
jednom je domaćin PD Bundek, a slje-

Foto: Iz arhiva PD Bundek – Pohod na Raduho
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deći put PD Lendava. Od prije par go-
dina u tu se aktivnost uključilo i PD iz 
Lentija pa se sada suradnja provukla na 
tri zemlje.

 Osim pohoda PD Lendava pripomogla 
je PD Bundek u organizaciji planinarskih 
škola  te terenske nastave na Raduhi  na 
kojoj  su vodiči PD Lendave održali vjež-
be planinarenja  u zimskim uvjetima.
Mnoge su i višednevne pohode  zajedno 
organizirali, a to su planine  Bosne i Her-
cegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke... 
Kako planinarstvo nije jedina aktivnost 

koju zajednički organiziraju, treba spo-
menuti i kuhanje planinarskih kotlića i 
bicikliranje. Zajedno su  kuhali bograč 
na poznatoj manifestaciji Bogračfest u 
Lendavi.

 Ono što bi još trebali i na čemu još mo-
raju poraditi rad je s mladima i organi-
zacija različitih planinarskih aktivnosti 
za osnovnoškolsku dob.  Vjerujemo da 
ćemo i na tom polju pronaći najbolja 
rješenja i tako mlade aktivirati da pola-
ko preuzimaju naša planinarska iskustva 
i njeguju zajedničku suradnju. 

Dragi planinari PD Lendava!

 Za 30. godišnjicu Društva  želimo vam mnogo zanimljivih planinarskih izleta, 
uspješno  i aktivno djelovanje te kvalitetan nastavak našeg  prijateljstva!Čeka 
nas još mnogo zajedničkih koraka po lijepim hrvatskim i slovenskim plani-
nama, ali i po Međimurskom planinarskom putu te Pomurskom planinskom 
putu koji ove godine slavi 50 godina  aktivnog služenja planinarima.
 
 Uzvraćam vam slovenskim riječima  koje ste nam uputuli za našu 10. godi-
šnjicu: „ Ljudje s panonske ravnice smo odprti ljudje. Ne glede na narodnost 
ali državo. Vetru ki raznaša vonjave Mure, polj in vinogradov, kot tudi prija-
teljskom sodelovanju, se ne da postavljati meja!“  
Te riječi  i dalje ćemo zajedno slijediti! 
 
Sretno!

Sonja Vršić
PD Bundek

Sonja Vršić
PD Bundek
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Planinci aktivni tudi v društvu upokojencev 
Lendava

 Društvo upokojencev Lendava šteje ne-
kaj manj kot sedemsto članov, ki svoje 
aktivnosti uresničujejo v različnih sekci-
jah. Tako v društvu deluje pohodniško 
planinska sekcija, ki jo že vrsto let vodi 
dolgoletni član planinskega društva g. 
Karel Bračič. Prav Karel je bil pred davni-
mi leti pobudnik, da so v Društvu upo-
kojencev prvi pohod organizirali leta 
1993. Ta je bil organiziran po Čentibskih 
in Lendavskih goricah. Prvi pohodi so 
bili bolj skromni po številu udeležencev, 
a se je njihovo število povečevalo iz leta v 
leto, ker je bilo v društvu vedno več pla-
nincev, ki so se upokojevali in so še da-
nes aktivni v Planinskem društvu. Iz ne-
koč priložnostnih pohodov, so sedaj že 
vrsto let v DU ti pohodi prerasli v redne 
mesečne pohode skozi celo leto, ki se 
jih udeležuje lepo število upokojencev. 
Redni vsakomesečni pohodi se odvijajo 
tako po ravninskem delu naše občine, 
kakor hribovitem po goričkem delu od 
Dolge vasi do Pinc. Seveda občasno sto-
pimo tudi čez na Madžarsko do jezera 
Lendvadedes, razglednega stolpa Tenke 
in razglednega stolpa nad vasjo Tor-
nyiszentmiklós. Obhodili smo svet ob 
toku reke Ledave, od Ledave do njenega 
izliva v reko Krko pa vse do sotočja Krke 
in Mure ter si ogledali naravne lepote ob 
reki Muri vse do Hotize. Letno  večkrat 
organiziramo pohode tudi izven naše 
občine. Tako smo se podali v Slovenske 

gorice, kjer smo prehodili okolico Svete 
Trojice. Bili smo na Goričkem, kjer smo 
se povzpeli na Sotinski breg, ob drugi 
priložnosti pa smo se povzpeli do tro-
meje in v obeh primerih smo si ogledali 
kar nekaj zanimivosti na Goričkem. Lepi 
pohodi so bili tudi od Strehovec do Bu-
kovniškega jezera – Voglarjeve koče pa 
vse do Kobilja. Pohod ob meji v predelu 
Žitkovcev, pa skok čez na Madžarsko, so 
bila posebna doživetja. Veliko prehoje-
nih poti je bilo v preteklosti, ki se jih je 
naše društvo udeležilo v organizaciji pla-
ninskega društva, kot je pohod na Jeru-
zalem na dan kulturnega praznika v Slo-
veniji, pa pohod na Negovo in večkrat 
v preteklosti tudi Vincekovega pohoda.  
V društvu smo organizirali pohod tudi 
malo višje, tako smo bili na Veliki planini 
in na Krvavcu.

 Seveda pa vseh teh aktivnosti in to-
likšnega zanimanja za pohode ne bi bilo, 
če ne bi v Društvu upokojencev aktivno 
sodelovali izkušeni planinci in ljubitelji 
narave, ki so istočasno člani Planinskega 
društva Lendava.

Aleksander Marič
PD Lendava
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Letni dopust v osrčju Julijskih Alp

 Za potepanje po slovenskih planinah 
me je navdušil Vlado, ki je bil član Pla-
ninskega društva Lendava. Ker sva se 
velikokrat skupaj z ženama odpravila 
v hribe za dan ali dva, se je ob eni pri-
ložnosti porodila zamisel, da bi letni 
dopust lahko preživeli v hribih. Ker smo 
preko ženinega bratranca imeli stike s 
kolegi lovci iz Tolmina, je padla ideja, 
da bi najeli njihovo lovsko kočo, ki bi 
naj bila nekje pod Osojnico v Julijskih 
Alpah v neposredni bližini izvira reke 
Tolminke. Rečeno-storjeno in že je bilo 
vse organizirano. Tako nas je dogovorje-
nega dne lovski prijatelj Franci sprejel v 
Tolminu ter nas popeljal skozi Zatolmin, 
Javorco proti lovski koči, do katere pa je 
nemogoče priti z avtomobilom. Ko smo 
avtomobile parkirali na eni gozdni jasi 
in je od tam do koče še dobre pol ure 
pešpoti, se je začel naš letni dopust. Vsi 
trije moški skupaj z ženami smo nato-
vorjeni z nahrbtniki in potovalkami kot 
tovorne mule, morali v kočo prenesti 
vse, kar bomo potrebovali v naslednjih 
sedmih dneh za preživetje v koči, ki je 
brez elektrike, hladilnika, televizije in še 
marsičesa, kar je v domačem ugodju. 
Naš letni dopust se ni pričel ravno naj-
bolje, saj nas je topel poletni dež pral 
celo pot, ko smo tovorili opremo v kočo 
tako, da smo bili premočeni do kože. 
Tako kot je v hribih običajno, je tudi 
tokrat kmalu posijalo sonce in takrat 
smo šele videli, da smo prispeli na pra-
vljično mesto sredi slovenskih planin. V 

neposredni bližini nekaj deset metrov je 
izvir reke Tolminke, pod njim pa čudo-
vita dolina, ki jo z vseh strani obdajajo 
mogočne gore, na pašniku pa se je paslo 
govedo.

 Vlado je bil med nami edini, ki je imel 
največ izkušenj iz visokogorja, zato je bil 
on tisti, ki nam je za vsak dan planiral ak-
tivnosti in jih tudi vodil. Vsak dan smo 
se podali na eno od okoliških planin ali 
hribov. Tako smo v sedmih dneh bili na 
Osojnici, Javorci, Krnu, Krnskih jezerih, 
Koči pri krnskih jezerih, Bogatinu in 
Komni, kjer smo eno noč prespali, Vrhu 
nad Peski in še veliko manjših okoliških 
vzpetinah.

 To je bil čudovit dopust, nekoliko na-
poren ob določenih vzponih, saj smo 
dnevno hodili tudi po šest ur in včasih 
še več. Dopust brez elektrike, hladilnika, 
radia, poln vsakodnevnih aktivnosti, po-
vedano z eno besedo: čudovito.

Aleksander Marič
PD Lendava
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Foto: Fotografija iz Julijskih Alp (Aleksander Marič)

Foto: Iz revije “Hrvatski planinar 1, 2015”
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Foto: Planinci in upokojenci Šentjurja v Lendavi
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Foto: Planinci in upokojenci Šentjurja v Lendavi

Foto: Fotografija s pohoda upokojencev Lendave



Križem kražem s PD Lendava

 Že v mladosti sem se rad gibal. Peš, s 
kolesom, pozneje z motornim kolesom,-
sem raziskoval stezice in ravnice ob nab-
režju reke Mure. Sam ali s prijatelji sem 
tu našel svoj mir.
 
 Leta so minevala. Šolanje in služba sta 
me vodili v Maribor, pod Pohorje, kjer 
sem še bolj doživel in občutil čar nara-
ve. Pozimi smučanje, poleti sprehodi na 
Pohorje.

 Služba me je vodila v Lendavo.  Med 
tem časom sem si ustvaril družino. 
Gradnja hiše, službene obveznosti in 
majhna otroka, so zapolnili moj čas. Za 
rekreiranje ga je vedno zmanjkalo. Čas 
za naravo sem našel na dopustu ali pa 
ob kakšnih vikendih kje na Krvavcu in 
Veliki planini. Gore so me mikale bolj od 
morja. Vseskozi sem se počutil poveza-
nega z naravo, saj sem kot otrok poma-
gal na domači kmetiji. Tudi pozneje sem 
sam kmetoval in ljubezen do zemlje in 
narave prenesel na svoja sinova. Sina sta 
rada pomagala, saj sta se veselila naših 
obiskov planin in sprehodov po Len-
davskih goricah. Včasih je kdo rekel: » 
Nimajo nobenega dela, pa hodijo.« Ven-
dar se s tem nisem obremenjeval.

 Čas je mineval, otroka sta odrasla in si 
ustvarila svoje družine. Služba je zah-
tevala vedno več mene in začel sem se 
zavedati, da rabim čas za sebe in, da 
moram v tej smeri nekaj narediti. Žena 

zaradi bolezni ni zmogla daljših in zah-
tevnejših pohodov. V meni je še vedno 
tlela želja po hribih in planinah. Sama mi 
je predlagala, da naj si poiščem kakšno 
planinsko društvo in se vpišem.

 Leta 2003 sem videl plakat, ki je vabil 
na pohod po poti Marije Vild. Ta pohod 
je bil ob Bukovniškem jezeru. Zbralo se 
nas je precej in po uvodnem nagovoru 
g.Ružiča in g. Donše sem se še bolj nav-
dušil. Bližina vode, pomlad in prvi cve-
tovi, drevje, ki je pričelo poganjati prve 
liste, ptice, ki so si začele iskati prostor 
za gnezdenje... Vse to je v hipu šlo skozi 
mene. Hodil sem z ljudmi, ki jih niko-
li prej nisem srečal, vsaj večino, vendar 
sem hitro navezal stike. Poleg mene je 
hodila mlajša gospa, ki mi je rekla, da je 
na pohodu šele drugič, vendar ji je všeč 
in je spet prišla. Doma je od Sv. Jurija, 
jaz pa sem misli, da je to nekje na Šta-
jerskem. Še danes se smejemo s te moje 
nevednosti in smo še vedno dobri prija-
telji. Domov sem prišel poln energije in 
pozitivnih vtisov.

 Laci Ligeti je bil ustanovitelj PD Lendava 
in vpisal sem se tudi sam. Sledil sem raz-
pisom in če mi je le dopuščala služba in 
delo doma, sem šel na pohode. Bil sem 
presenečen, da hodi veliko ljudi, tudi 
mojih prijateljev iz mladih let, s katerimi 
sem izgubil stike. Prihajali so novi ljudje, 
nova prijateljstva, novi kraji. Nenadoma 
sem imel več energije, kondicije, kar se 
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je poznalo na mojem počutju. Spoznal 
sem lepoto Slovenskih gora, čar planin-
skih poti na Hrvaških otokih, del Italije 
in Avstrije, ter Madžarske. Vedno več je 
bilo zahtevnih vzponov in vedno več že-
lje za nove podvige.

 Veliko hodimo s planinci iz sosednje 
Hrvaške in njihovim PD Bundek, kjer je 
gonilna sila ga. Sonja. Prijatelje smo naš-
li na Primorskem in z njimi se družimo 
že precej let. Ga. Majda Smrekar nas 
preseneča z izborom krajev in odlično 
organizacijo. Taka prijateljstva se z leti 
poglobijo in ostanejo za vedno.V stikih 
smo skozi vse leto. 

 Po naravi sem tak, da rad pomagam, 
zato so mi zaupali tudi kakšne naloge. 

To mi je dalo še dodatno motivacijo za 
delo in organiziranje pohodov in pri-
reditev. Po izvolitvi v upravni odbor še 
toliko bolj.
   
 Vesel sem, da se mi na nezahtevnih 
pohodih kdaj pridružita moja vnuka. 
In upam, da jima bo ostala ljubezen do 
planin. So pa v našem društvu ljudje, ki 
sem jih navdušil tudi jaz. Prišli so na en 
pohod in kar ostali. Sploh tisti, ki si niso 
predstavljali kako gora izgleda z vrha 
navzdol. Žar v očeh kakšnega začetnika, 
ki je navdušen, ko stopi na vrh in se od-
pre razgled, je neprecenljivo doživetje.
Sploh, ko je tako navdušen, da reče: » Še 
pridem.
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Dolomiti - Tri Cine

 Spomin mi seže daleč nazaj, v leto 2005, 
ko sem se s planinci PD Lendava odpra-
vila na tridnevni izlet v srce Dolomitov. 
Na pot smo se odpravili zgodaj zjutraj, 
15.7.2005.

 Po nekajurni vožnji smo prispeli v mes-
to Misurina. Po krajšem oddihu ob je-
zeru smo se odpravili na goro Monte 
Piano (2305mnv), ki je muzej v naravi. 
Na poti proti vrhu smo imeli priložnost 
videti ostanke 1. svetovne vojne (rovi, 
kaverne...). Na vrhu, kjer se nahaja križ, 
smo uživali v neokrnjeni naravi in pre-
lepih razgledih na dolino Val di Londro, 
Tri Cine ter na gorsko skupino Cristallo. 
Po panoramski cesti smo prispeli do 
koče Rifugio Auronzo, ki se nahaja na 
2320 mnv. Tu smo prespali.

 Naslednje jutro smo se odpravili na 
treking okrog Treh Cin. Krožna pot, ki 
se začne pri koči Auronzo, je dolga 12 
km. Dan je bil lep, zato se nam ni mudi-
lo. Hodili smo počasi in uživali v prelepi 
gorski naravi. Na poti smo se zaustavili 
v koči Laveredo, kjer smo se okrepčali. 
Dobre volje, nasmejani smo se odpravili 
naprej. 

 Daljši postanek smo si privoščili pri koči 
Locatelli od koder je najlepši pogled na 
veličastne vrhove Tre Cine, ki je pod 
Unescovo zaščito. (Najvišji vrh Jah- 2999 
mnv). Tu so se nam vsi trije vrhovi po-
kazali v vsej svoji lepoti in mogočnosti. 

Pot smo nadaljevali proti koči Avronzo 
kjer smo bili nastanjeni. Vili je zaskrbljen 
gledal v nebo in opozarjal, da se bo vre-
me spremenilo in, da moramo pohiteti. 
Njegova napoved se je uresničila. Dvak-
rat je zagrmelo in že se je vlilo kot iz ška-
fa. Na srečo smo še pravi čas prispeli v 
kočo.

 Ni dolgo deževalo zato smo se odpravili 
še na sprehod na Zeleno jaso.
Sledilo je veselo druženje v koči in pri-
jetno utrujeni z lepimi vtisi smo hitro 
zaspali.
Naslednje jutro smo se zapeljali do mes-
ta Cortina dAmpezo, kjer smo se spre-
hodili po mestu, si privoščili sladoled 
in kupili kak spominek. Ogledali smo si 
tudi stadion kjer so se leta 1956 odvijale 
zimske OI.

 Nad Cortino se je bohotila lepotica To-
fana. Ozirali smo sproti njej in jo obču-
dovali. Vodnik Laci je predlagal, da se z 
gondolsko žičnico zapeljemo na vrh. Vsi 
smo bili za in kmalu smo ponosno sta-
li na vrhu Tofana di Mezzo, ki je najvišji 
vrh v skupini Tofana. Bili smo presrečni, 
da smo osvojili tritisočak, pa čeprav z 
gondolsko žičnico.

 Na poti proti domu smo se ustavili še 
na izviru reke Drave. Mnogo lepega smo 
videli in doživeli na tem izletu. Nekaj 
sem tudi pozabila. Nisem in nikoli ne 
bom pozabila, kako sem se takrat poču-
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Suzana Kuvelja

tila. Počutila sem se srečna, zadovoljna, 
sprejeta saj sem bila v družbi dobrih, ve-
selih in pozitivnih ljudi, s katerimi se še 

danes rada družim in odkrivam lepote 
gorske narave.                                                                                                                

Izlet na Ojstrico

 Konec julija 2017 se je desetčlanska sku-
pina odpravila na pot, da bi osvojila Oj-
strico, 2349 metrov visoko goro v Kam-
niško-Savinjskih Alpah. Tokrat je bilo 
udeleženih tudi nekaj zunanjih planin-
cev iz Gornje Radgone,  avstrijske Rad-
gone in Madžarske. Za nekatere je bila to 
rutina, za naketere druge popravni izpit, 
ker vrha mogoče še niso osvojili. Ojstrica 
velja za težje dostopen vrh, in čeprav nis-
mo ubrali plezalne poti, je bila izziv. Od 
doma smo krenili ob 4.30 in bilo je deset 
čez osmo, ko smo začeli pot pri Domu 
planincev v Logarski dolini. Po kratkem 
razmisleku na škarjah smo se odloči-
li za prečkanje plezalne stene. Na vrh 
smo prispeli ob 14.30, pol ure pozneje 
pa smo se že lotili sestopa do Kocbeko-
vega doma, kjer smo prespali. Ta dan 
smo opravili 2320 višinskih metrov gor 
in dol. Kot veste, je Kocbekov dom pred 
kratkim pogorel, tako da se nikoli ne 
bomo več vrnili v isti dom. Skrbnica je 
bila vesela Korošica, ki je pravkar slavi-
la rojstni dan. Njena odlična žganica je 

tudi osvojila marsikatero grlo. Okreplje-
ni med drugim z odličnim jabolčnim za-
vitkom smo se drugo jutro odpravili na 
Kamniško sedlo. To je pomenilo vzpon 
kakšnih 400 metrov in potem hojo po 
slemenu, čez greben in spet sestop v ču-
doviti in ogromni steni. Ob 11.00 smo 
prispeli v kočo na Kamniškem sedlu, 
kjer smo ugotovili, da se spušča megla. 
Lotili smo se sestopa, ki je zelo zanimiv 
in zelo dobro zavarovan. Sonce je sijalo 
in vse obdalo z zlatim žarom. Ob 13.30 
smo bili na Okrešlju (1396 m), kjer je bila 
zaradi veliko ljudi gneča. Tam smo se še 
enkrat slikali in začeli zadnji sestop. Na 
tej višini je bil »promet« že znatno po-
večan. Ves čas nas je spremljala medna-
rodna skupina mladih, ki so tukaj očitno 
spoznavali Slovenijo. Ko smo prispeli k 
slapu Rinka in zagledali Orlovo gnezdo, 
je bila to pravljična podoba, obsijana s 
soncem ter obdana s smehom otrok in 
mladih družin. Utrujeni, ampak srečni in 
zadovoljni, smo prispeli v dolino, ta dan 
smo opravili skupno 3000 višinskih me-



Andreja Haberl-Zemljič
 PD Gornja Radgona

42

trov. Zame in za kolegico je bil ta izlet 
čudovit in eno najlepših doživetij v leto-
šnjem letu. 
 

Želimo si še več takšnih izletov.

Foto: Skupinska fotografija iz Ojstrice
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Društvo Svetilnik iz Nove Gorice

 Društvo Svetilnik in PD Lendava sode-
lujemo  že več kot desetletje. Povezal 
nas je pohod po Miškovi poti.. Za ta po-
hod sem jaz zvedela na poti od Litije do 
Čateža. Navezala sem stike s takratnim 
predsednikom PD Lendava Lazslo Lige-
tejem. Prijazno mi je razložil vse o Mi-
škovi poti ter nam poslal vabilo. 

 Prvo leto nas je šlo deset pohodnikov 
iz Goriške. Doživeli smo krasen sprejem, 
spoznali mnogo prijaznih ljudi. Prijetno 
smo bili presenečeni nad domačini ob 
poti, postregli so nam z jabolki, s pijačo, 
vabili so nas v zidanice. Tudi Lendavske 
gorice imajo v jeseni še poseben čar. Do-
mov smo odhajali zadovoljni in veseli, 
obljubili smo si, da se bomo še srečali. 
Mi smo obiskali Prekmurje že več kot 
deset krat. Prvi dan smo se udeležili Mi-
škovega pohoda, drugi dan so nas pa 
gostitelji vozili po Prekmurju. Ogleda-
li smo si vse največje znamenitosti od 
Plečnikove cerkve v Bogojini, cerkev v 
Odrancih. Obiskali smo tudi Evangeli-
čansko cerkev v Moravskih toplicah, bili 
smo na tromeji, na Bukovniškem jezeru, 
v vasi Selo smo obiskali cerkvico Rotun-
da, okrogle romanske arhitekture in še 
in še. V Lendavi smo obiskali vse njihove 
znamenitosti od krasnega gledališča, do 
Lendavskega gradu, kapelice sv. Trojice z 
mumijo Mihaela Hadika, sinagoge....

 Tudi Prekmurci nas obiščejo, vsak prvi 
vikend v juniju pridejo Prekmurci k nam.

Tu smo prehodili Kras po dolgem in po-
čez, srečali smo se tudi s Slovenskim 
planinskim društvom Gorica iz Italije. 
Trikrat smo bili v Goriških brdih na po-
hodu od češnje do češnje, tudi tu se je 
stkalo prijateljstvo z Brici pod vodstvom 
Oskarja Kristančiča. Obiskali smo tudi 
zamejske Slovence v Italiji. Najprej smo 
si ogledali Doberdob z okolico, tu nas je 
vodil zgodovinar Darjo Frandolič in nam 
povedal zgodovino Soške fronte, ki je 
potekala po njihovem ozemlju. Obiskali 
smo Madžarsko kapelico v vasi Vižintin, 
kjer smo se poklonili padlim vojakom

 Obiskali smo tudi Oglej - začetek slo-
venskega krščanstva, Gradež, izliv reke 
Soče, Trst - taborišče Rižarno. To so 
nam organizirali vaščani Palkišča, kjer 
smo se udeležili tudi 100 obletnice So-
ške fronte. Bili smo tudi na pohodu po 
Dolini reke Glinščice pri Trstu, to je reka, 
ki teče na obeh straneh meje. Letos smo 
pa obiskali baziliko na Sveti gori, bili na 
pohodu po zdravilnih vodnih izvirih 
na Tolminskem. Drugi dan pa na peči-
nah Rilkejeve poti ter kopanje v Seslja-
nu. Mene se je zelo dotaknilo, ko smo 
hodili po Brdih in po Krasu so nekateri 
pohodniki iskali na pokopališčih svoje 
prdnike. Razložili so mi, da so potomci 
izseljenih Primorcev po prvi svetovni 
vojni. Ko sem prebrala knjigo Stanka 
Bense od Soče do Mure, mi je bilo še 
bolj jasno. Imajo tudi društvo Primorcev 
in Istranov. Ohranjajo svojo dediščino, 



Majda Smrekar
PD Svetilnik Nova Gorica 
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kulturo, kulinariko... Na koncu bi se rada 
zahvalila vsem prijateljem iz Prekmurja, 
kajti postali smo pravi prijatelji. Največja 
zahvala pa gre Laciju Ligetiju in Stanku 

Žaligu, da naše prijateljstvo še traja in 
prepričana bom, da bo še trajalo. 
 Iskrene čestitke ob 30. letnici vašega de-
lovanja.

Foto: Članek v Primorskem dnevniku in Primorskih novicah  2013



Foto: Članek v Lendavskih novicah 2011

45



46

Doživetje s planinci iz Lendave

 Ljubim naravo. Zadnji dve leti, odkar 
imam svoje podjetje, so jutranji enou-
rni sprehodi postali moja vsakodnevna 
rutina. Nikoli pa nisem pomislila, da bi 
šla kdaj v planine. Imam sicer sorodni-
ka, navdušenega planinca, ki vsako leto 
vodi na Triglav in ostale vrhove  svoje 
prijatelje planince. Nisem pokazala zani-
manja, da bi šla z njimi. Sploh, ker me je 
strah višine, pogleda navzdol v globino.

 Naključje je hotelo, da sem srečala g. 
Stankota. Kot sva oba zelo komunikativ-
na, sem kaj hitro izvedela, da je navdu-
šen pohodnik. Kljub mojemu upiranju 
in neštetim izgovorom, da nimam časa, 
sem popustila. Prinesel mi je prijavnico 
za včlanitev in ni mi preostalo drugega, 
kot , da jo izpolnim. Bila pa sem prepri-
čana, da me gore ne bodo videle.

 Pohod po Murski šumi, moj prvi stik s 
pohodniki in nekaterimi člani PD Len-
dava, me je presenetil. Sploh prijaznost 
in pozitivnost. Slakova pot, Ledene jame 
v Avstriji, Primorska, Triglavska jezera in 
moj zaresni vzpon na Mangart ,Krn in še 
več prijetnih vsponov.
 Podvigi, ki si jih bom zapomnila za ved-
no. Ponosna sem na sebe na svoje ne-
odkrite sposobnosti. Klini, jeklene vrvi, 
pa tudi nekaj plezalnih veščin in zavest, 
da sem premagala strah pred višino. Ko 
sem gledala vrh Mangarta od spodaj 
navzgor in sem vprašala, če moramo 
priti tja gor??  Ojoj, nerodno mi je bilo 

povedati, da me strah. In sem šla. Saj ni-
sem vedela, kaj me čaka. Vmes sem sicer 
nekomu obljubila, da ga« ubijem«, ko 
pridemo dol. Bilo me je strah pogleda-
ti v globino, strah, kam stopiti... Vendar 
pogled z vrha fascinanten, dih jemajoč. 
Očarana in hkrati začarana, ker sem že 
takrat vedela, da bom še šla. Pot dol tež-
ka, vendar sem jo premagala.

 V steni sem spoznala, da si kljub prijate-
ljem, ki so s tabo, čisto sam. Sama s sabo, 
s strahom in z zavestjo, da ZMOREM.

 Planine me navdajajo s spoštovanjem. 
So krasen vir polnjenja baterij, odklop 
od vsakodnevnih skrbi. In pozitivnost 
ljudi, ki jih srečaš, ki niso obremenjeni 
z življenji drugih. To mi je všeč. Rabim 
ljudi, ki mi energijo dajejo, ne jemljejo in 
planinci s katerimi se družim to vseka-
kor so.

Renata Kovač
PD Lendava
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Škrlatica - kraljica slovenskih gora

 Bil je nedeljski predpoldan, 13. avgusta, 
ko me je prijatelj Lujz preprosto vprašal: 
»Bi ti šel z mano na Škrlatico?«V istem 
trenutku sem odgovoril: »Grem.« Lujz 
pa nejeverno: »A ti sploh veš kaj je Škr-
latica ?« Odgovoril sem, da seveda vem, 
no ja, mislil sem, da vem. Ja, Škrlatica je 
s svojimi 2740 m druga najvišja gora v 
Sloveniji in vzpon nanjo naj bi bil zelo 
zahteven. Hitro sva se dogovorila, da po-
skusiva čim prej. Po skrbni proučitvi vre-
menske napovedi, kar je za visokogorje 
obvezno, sva se odločila za 17. avgust. 
Ker je najprijetneje hoditi v skupinici 
treh ter je to nekako dovolj, da si v ne-
predvidenih situacijah pomagamo, sem 
povabil še s kondicijo nabitega kolega 
Zorka iz PD Bundek.

 17. avgusta popoldan smo se z avto-
mobilom odpravili proti Gorenjski in 
našemu cilju naproti. Za izhodišče smo 
izbrali Aljažev dom v Vratih, na nadmor-
ski višini 1015 m, kamor smo prispeli še 
pred večerom. Sonce je ravno takrat še 
zadnjič obsijalo Triglav, ki se je mogoč-
no bleščal v ozadju. Prvi vtisi so bili nav-
dušujoči. Aljažev dom, ki so ga zgradili 
leta 1910 in obnovili 1978, s svojo ure-
jenostjo razveseljuje množice planincev, 
ki od tukaj startajo na vrhove bližnjih 
gora, predvsem na Triglav in Škrlatico. 

 Ob večerji nama je Lujz odprl svojo 
dušo, da nama je hvaležen za pomoč oz. 
sodelovanje pri njegovem »zadnjem« 

večjem podvigu. Da je osvojil večino 
vrhov naših gora, to vemo in prav tako, 
da  se že nekaj let »poslavlja« od viso-
kogorja.

 Že nekajkrat je želel osvojiti Škrlatico, 
kraljico slovenskih gora. To, da je bil 
nekajkrat na Triglavu, kralju slovenskih 
gora, ga ni zadovoljilo. Kot prejemnik 
priznanja »Naj rekreativec - športnik 
občine Lendava« za leto 2014, pa si ni 
mogel privoščiti, da bi končno ne stopil 
na vrh kraljice slovenskih gora.

 Ta večer je bilo v Vratih veliko planin-
cev, ki so se pripravljali na jutrišnji dan. 
Zaradi tega smo se nadejali kar pre-
cejšnji družbi na naši poti na Škrlatico. 
Dokaj zgodaj smo se odpravili počivat v 
bližnji Šlajmerjev dom, ki nas je popol-
noma prenovljen, dobesedno očaral. 

 Ob pol štirih zjutraj smo se oprtani s 
potrebno opremo podali v smeri Škr-
latice. Z naglavnimi lučmi smo tipali 
navkreber po gozdni poti, večinoma hu-
dourniški, začudeni, da ni nikjer nikogar 
na naši poti. Šele po dveh urah, ko smo 
prilezli iz gozda in prišli do bivaka IV kjer 
se začne pravi vzpon, smo zagledali v 
steni enega plezalca. Po krajšem postan-
ku pa je ves masiv in skalo, na kateri je 
označena levo smer za Zadnji dolek in 
desno za Škrlatico, vzhajajoče sonce
obarvalo v škrlatno barvo. Od tod tudi 
ime Škrlatica. Med vzpenjanjem nas je 
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na levi strani spremljal pogled na mo-
gočni Stenar, prav tako ožarjen od vzha-
jajočega sonca. Kmalu se nam je odprl 
fenomenalen pogled na Triglav. Prišli 
smo do sten, kjer smo pospravili palice, 
si nadeli rokavice ter čelade in začelo se 
je ... Zelo zahteven vzpon z malo varova-
li, klini in jeklenicami, ki so le na najbolj 
nevarnih predelih. Vse ostalo pa je pre-
puščeno spretnosti in veliki previdnosti 
posameznika. Po šestih urah smo bili 
na vrhu Škrlatice, ob mogočnem križu 
v spomin vsem ponesrečenim v gorah. 
Odpre se enkraten pogled na Jalovec, 
Špik, Prisojnik, Razor, Mangart, Montaž 
in seveda Triglav s severno steno.  

 Osvojili smo vrh za katerega prvi pristop 
so se trudili mnogi alpinisti. Leta 1880 je 
to, kot prvemu uspelo dr. Juliusu Kugyju. 
Tudi Lujzu (pa seveda nama z Zorkom) 
je končno uspelo. Nepozaben je bil pog-
led na njegove solze sreče in ponosa na 
vrhu njemu tako drage Škrlatice. Tu smo 
srečali dva slovenska planinca, ki sta nas 
fotografirala na tem vrhu, z mogočnim 
Triglavom v ozadju.

 Po daljšem počitku in predvsem uživa-
nju ob pogledu na bližnje in daljne vr-
hove, smo se počasi in previdno začeli 
spuščati nazaj v dolino. Kar nekajkrat 
smo začudeno pogledovali navzgor in 
komaj verjeli, da smo premagati te ste-
ne.

 Na enem takih odsekov nas je dohitel 
nemški plezalec, ki smo ga srečali ob 
našem spustu z vrha. Srečali smo še dve 

skupinici planincev iz Avstrije, ki so lez-
li navzgor. Ugotavljali smo, da je na ta 
prekrasen dan ta gora sprejela nase le 
12 planincev. Vsi drugi, ki smo jih srečali 
dan prej v Vratih, so raje krenili na s klini 
in jeklenicami dobro zavarovano trigla-
vsko pogorje.   

 Ko smo prispeli do gromozanskega me-
lišča ob vznožju, se ozrli še enkrat na 
mogočne stene in v mislih še enkrat po-
doživeli čudovite trenutke, ki nam jih je 
ta gora nudila, smo si bili enotni, da bi 
rek »Gora ni nora, nor je kdor gre gor,« 
bilo treba spremeniti v »Gora ni nora, 
nor je kdor ne gre gor.«Seveda, kdor le 
more.

 Najhujše je bilo torej za nami, sledil je le 
še spust po gozdnih grapah, ki mu ni in 
ni bilo konca.
 
 Končno smo, točno po dvanajstih urah, 
torej ob pol štirih popoldne, prispeli na-
zaj v Aljažev dom v Vratih. Priznam, da 
malo utrujeni, vendar nadvse zadovoljni 
in ponosni, da smo to zmogli. Hvaležen 
sem Lujzu za povabilo, saj sem se tako 
tudi sam uspel povzpeti na našo kra-
ljico gora, ki upravičeno velja za enega 
najtežjih vzponov v našem visokogorju. 
Vprašanje je ali bi se kdaj pozneje odlo-
čil za to oz. ali bi mi sploh uspelo.  

 Ko smo se z Gorenjske vračali nazaj na 
našo prekmursko ravan, smo še dolgo 
občudovali mogočne vršace naših gora 
in spoznali, da je napis na balvanu pod 
Špičko »Hodi v planine dokler je še čas, 
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ker prišel bo čas, ko ne bo več čas in 
kmalu bo ta čas,«  še kako resničen. 

Milan Krampač
PD Lendava

Foto: Iz arhiva PD Lendava – Dosežen vrh Škrlatice



50

Pot brez bodeče žice in min

 Bil je lep pozno zimski dan. Gorice 
– veriga gričev od Dolge vasi do Pinc 
zasajenih z vinogradi in gozdički so 
se v svoji snežni belini bleščali pod 
sončnimi žarki, ki so se prebijali skozi 
redke oblake.

 Skupina lendavskih planincev in 
drugih ljubiteljev narave se je podala 
na pot ob državni meji z Madžarsko. 
Kakih štirideset nas je planincev in 
Damirov Lesi, kot štirinožni poho-
dnik.

 Meji se približamo nad Čentibo. 
Snega je za kakšnih 20 ali 25 centi-
metrov. Po tem delu poti še nisem 
hodil. Trasa pohoda je ob meji. Beli 
stebriči z napisi RS (Republika Slove-
nija) na naši in MK (Magyar Köztár-
saság) na madžarski strani so nam 
zanesljiv kažipot. Hodim zadnji v ko-
loni po že dobro udrti gazi in v mislih 
zatavam za nekaj desetletij nazaj, tja 
v petdeseta leta prejšnjega stoletja.
Tu je dejansko potekala »železna za-
vesa« spletena iz bodeče žice podpr-
te s protipehotnimi minami.

 Prav tu nekje je pod streli madžar-
skih vojakov padel jugoslovanski gra-
ničar doma iz Borče pri Beogradu. 
Drevesa ob stezi so redkejša kot v 

gozdu dalje od meje, pa tudi tanjša. 
So pač mlajša po rastni dobi saj so 
jim pustili rasti šele, ko so se uredili 
odnosi po resoluciji Informbiroja.
Čeprav smo tudi v tistih časih vedeli, 
da bo prišlo nekoč do izboljšave od-
nosov med državama nismo mogli 
niti slutiti, da se bomo po tej meji 
kdaj sprehajali po eni in drugi strani 
brez spremstva vojakov ali drugih va-
ruhov države.

 Res je, da so na mejnem prehodu ca-
riniki in policisti, da je bilo treba tudi 
za ta pohod dobiti ustrezno dovolje-
nje z obeh strani, toda dobili smo ga 
brez težav. In zdaj hodimo vsi, tu in 
tam prečkamo sledi divjadi, ki naj-
bolj čuti svobodo potem pa – pra-
vokotno na našo pot le malo manjša 
gaz.
 
 »Romunski begunci« pojasni Da-
mir, ki se v zadnjem času po uradni 
dolžnosti z njimi večkrat srečuje. Ne 
dolgo za to, prečkamo novo gaz in 
potem še eno.

 Nova tema za razmišljanje in ko-
mentiranje usode ljudi, ki so se od-
ločili zapustiti svoj dom, svoje bližnje 
in se podati na pot v neznano.
Kakšna usoda jih čaka tam, kamor so 



 V Amsterdamu in v več evropskih 
mestih sem videl ljudi, ki so zvečer, 
po zaprtju tržnic brskali po kontej-
nerjih za odpadke in iskali kaj še užit-
nega, odvrženega sadja in zelenjave. 
Morda ti, ki so šli tu čez ne bodo med 
njimi. Želim, de ne bi bili.

 Iz takega razmišljanja mi pritegne 
pozornost razgovor med planince-
ma pred mano. Ondan so iz neke 
vasi odpeljali avtomobil. Našli os ga 
policisti pri Sežani – nepoškodova-
nega razen pri stikalu zagona motor-
ja. Ta je imel še srečo. V drugem pri-
meru so avto dobili karamboliran, je 
dodal drugi. Nesreče se pač dogajajo, 
gotovo ni bilo namerno kot je bilo v 
primeru, ko so v avtu kadili in na nas-
lonjalih sedežev ugašali ogorke. Ljud-
je smo pač različni, razmišljam. Tudi 
drugi, ne samo begunci iz Romunije.
Prehodili smo že krepko preko pol 
načrtovane poti. Damirov štirinožec 
Lesi nas spremlja in se s čela kolone 
vedno znova vrača na konec, kot da 

bi nas prešteval in vedno znova pre-
verjal, če se ni zmotil. Gotovo je pre-
hodil vsaj trikrat daljšo pot kot mi.
Splašili smo srno skrito v grmovju. 
Lesi je menil, da je njegova naloga 
preganjanje divjadi in se je pognal za 
njo. Ni prišel daleč. Srna se je hitro 
oddaljila. Lesi pa se je vrnil in poka-
zal prve znake utrujenosti. Mirno je 
stopal pred Damirom – svojim gos-
podarjem in se le tu in tam ozrl, da 
vidi, če mu Damir sledi.

 Prispeli smo na konec našega po-
hoda na mejni prehod v Dolgi vasi. 
Tu so nas pričakale planinke, »naše 
tovarišice, ki ostale so doma« ter nas 
postregle s toplim čajem in zakusko.
Lep, zaradi snega malo težavnejši, 
vendar prijeten pohod po poti brez 
žic in min.

 Vsi smo prispeli brez padcev ali po-
škodb, le Lesi je očitno srečen zlezel k 
Ljubici v avto in se zapeljal domov k 
zasluženemu počitku.
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Jože Vidič
PD Lendava



52

Utrip mladega planinca

 Moji začetki  v društvu segajo kakšnih 
10 let nazaj. Sprva se prepričevanju star-
šev, kot uporniški srednješolec, da naj se 
udeležim kakega pohoda nisem zmenil. 
Nakar jim je enkrat le uspelo. Nikoli ne 
bom pozabil tega pohoda. Bilo je pozi-
mi, prijetno hladno, vmes je drselo po 

cesti, kar sem z veseljem izkoristil. Vmes 
smo se udeležili kulturnega programa, 
se okrepčali s čajem in kako potico, ter 
prisluhnili zvokom žive glasbe in se razg-
ledovali po obronkih prleško – ormoš-
kih goric. Tako nekako sem si zapomnil 
ta moj prvi pohod, od takrat naprej sem 

Foto: Pohod Dvojezične osnovne šole II Lendava / II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola

komaj čakal, da spet gremo kam. Sprva 
sem se udeleževal le društvenih poho-
dov, se včlanil v društvo, kaj kmalu sem 
organiziral svojo prvo turo na Uršljo 
goro in spet doživel nekaj novega. Tisti 
prvi pravi stik z lepotami gora pa sem iz-
kusil na fakulteti. V okviru terenskih vaj 

smo se opravili za dva dni v Logarsko do-
lino in na Frischaufov dom na Okrešelju. 
Tam smo odkrivali in spoznavali rastline 
melišč in vlažnih gorskih travnikov. Bilo 
je zopet fenomenalno v super družbi.
 
 Kot študent sem si vzel več časa za 
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hojo v hribe in čedalje večkrat sem stal 
na vrhu dva tisočakov.  Sledila je naba-
va različne planinske opreme in učenje 
uporabe. Na vsake toliko sem povabil 
kolege, kolegice iz različnih koncev Slo-
venije na kak pohod v osrčje Alp. Kaj 
kmalu sem po dogovoru s predsedni-
kom PD izpolnil pogoje in se prijavil na 
vodniški tečaj za A kategorijo. Izpit sem 
uspešno opravil in zopet nabral kar ne-
kaj novih izkušenj. Tako sem dobil nove 

zadolžitve pri društvu in večkrat vodil 
ali pomagal voditi marsikateri pohod. 
Z veseljem sem in priskočim na pomoč 
vedno, ko me rabijo.

 Ideja o mladinskem odseku ni nova. 
Uresničili smo jo in hitro začeli delati s 
šolami v lendavski občini. Organizira-
li smo različne predstavitve opreme in 
pripomočkov za otroke, ki jih planinci 
rabimo pri hoji. Teoretičnemu delu je 

Foto: Zimsko mladinsko srečanje na Raduhi

ob pravem vremenu nastopil naš prvi 
izlet. S kar dvema avtobusoma smo se 
odpravili na Veliko Planino in se spre-
hodili do vrha, obiskali pastirsko in 
planinsko kočo. Bilo je več kot lepo. Še 
posebej sem sam zelo ponosen na to, 
da lahko take stvari približam otrokom, 

kljub temu, da to zahteva veliko časa, 
organizacije in potrpljenja. Ves trud je 
poplačan, ko vidiš nasmejanega in zado-
voljnega otroka na vrhu hriba. Aktivno 
sodelujemo z DOŠ II v Lendavi, To je 
pravzaprav poglavje zase. Otroke s po-
sebnimi potrebami vodimo na izlete v 
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Tadej Törnar
PD Lendava

bližnjo ali daljo okolico. Predstavili smo 
jim nekaj planinske opreme, se igrali 
planinske igre, reševali planinski zabav-
nik. S tem načinom dela smo jim aktiv-
no skrajšali popoldneve na šoli. Otroci 
so bili zelo zadovoljni in pridni, kar se na 
daleč vidi. Tudi učiteljice so zadovoljne 
in z zanimanjem spremljajo delo, ter po-
magajo. Otroci vedno znova nestrpno 
čakajo da se vrnemo k njim.

 Z ustanovitvijo oz. z ločitvijo MDO 
Pomurja od MDO Podravja sem  se ak-
tivno vključil tudi v ta odbor. V okviru 
celotnega Pomurja pripravljamo srečan-
je predšolskih in osnovnošolskih otrok. 
Vsako leto se organizira srečanje sredn-
ješolcev in študentov tako zimsko, kot 
tudi letno. In še kak izlet se najde vmes. 

Najbolj zanimiv je bil lanskoletni tabor 
v Zidanškovem domu na Pohorju. Tam 
smo z otroki naredili orientacijski po-
hod, izdelovali markacije, slikali, ogledali 
film, se sprehodili do Mariborske in do 
Ruške koče, organizirali taborni ogenj, 
ter še kaj! Tabor je lepo uspel in upam, 
da ga bomo še večkrat organizirali.

 V prihodnje si želim še kakšno aktiv-
nost v sklopu mladinskega odseka, 
organizirati planinski krožek na kateri 
izmed osnovnih šol in se z njimi pomer-
iti na katerem od planinskih tekmovanj. 
Otroke in mladino, ter mlade po srcu si 
še naprej želim voditi na hribe in z njimi 
aktivno preživljati prosti čas in jim prib-
ližati ta prečudovit gorski svet!
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Vtisi in utrinki dveletnega sodelovanja PD 
Lendava z DOŠ II

»Razlike med nami nas bogatijo in 
nam dajejo številne priložnosti, 
da se drug od drugega učimo«.

 Začetek sodelovanja seže v šolsko leto 
2015/16, ko sta nam predsednik Planin-
skega društva Lendava g. Štefan Kozak 
in načelnik mladinskega odseka Planin-
skega društva Lendava g. Tadej Törnar 

predstavila lendavsko društvo in nas 
povabila k sodelovanju. Z zanimivo in 
poučno predstavitvijo ter zanimivimi 
fotografijami sta učence takoj navdušila.

 Tako se je naše sodelovanje začelo in na-
daljevalo z različnimi aktivnostmi. Plani-
nec Tadej, kot so ga poimenovali učenci 
je vsakokrat prišel z zanimivimi vsebi-
nami in idejami, ki nam je predvsem v 
podaljšanem bivanju zelo popestril naš 

vsakdan. Na prvo srečanje je seboj pri-
nesel veliko opreme, ki jo uporabljajo 
planinci. Vso opremo nam je predstavil 
in pokazal kako se uporablja. Tudi sami 
smo si nadeli čelado in pomerili še neka-
tero drugo opremo. 
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 Navdušil nas je s Planinskim zabavni-
kom. Najprej si je vsak izmed učencev 
izdelal svojo izkaznico, nato pa smo 
reševali različne naloge, hribovsko kri-

žanko, oznake v gorah, se pogovarjali in 
v njem spoznavali veliko zanimivega in 
poučnega. 

Še posebej zanimivi so bili naši »planin-
ski« pohodi ob potoku Lendava, ki smo 
jih prilagodili zmogljivostim naših učen-
cev. Na poti smo opazovali naravo. Opa-
zovali in prepoznavali smo markacijo, ki 
označuje planinsko ali pohodniško pot, 
o čemer nas je Tadej že poučil.  Na poti 

pa ni manjkalo tudi okrepčila in počitka, 
ob prihodu v šolo pa glasbe na kitaro, s 
katero smo si popestrili naše druženje. 
Ob mednarodnem dnevu zemlje smo 
naš pohod združili s koristnim in očistili 
okolico potoka Ledava in šole.

Foto: Pohod z učenci DOŠ II



 Prvo leto sodelovanja s planinskim 
društvom smo sklenili s pohodom po 
lendavskih goricah, kjer so nam člani 
društva pripravili piknik in prijetno dru-
ženje. Mi pa smo naša doživetja in vtise 
narisali in napisali na papir in jih podarili 
planincu Tadeju. 

 Sodelovanje se je nadaljevalo tudi v šol-
skem letu 2016/17. Tadej nas je znova in 
znova, ko je prihajal na šolo presenečal z 

zanimivimi vsebinami, ki mu jih nikoli ni 
zmanjkalo. 

 Člani planinskega društva so nam bili 
v pomoč pri izvedbi druženja oddel-
kov podaljšanega bivanja dvojezičnih 
osnovnih šol. Sodelovali so tudi na dne-
vu sodelovanja z lokalno skupnostjo 
skupaj s prostovoljci podjetja Lek, kjer 
so pomagali našim učencem pri špor-
tnih aktivnostih.

Za zaključek tega leta smo se skupaj s 
člani planinskega društva odpeljali na 
šolsko ekskurzijo na Goričko, kjer se je 

Tadej, skupaj s svojima prijateljema izka-
zal kot odličen vodnik.
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Šola je še naprej odprta za sodelovanje 
z društvom in z lokalno skupnostjo, saj 
si želimo učencem ponuditi čim več 
obogatitvenih vsebin. Še posebej po-
membno je, da dajemo možnost za iz-

kustveno učenje, socialne interakcije in 
pridobivanje novih znanj in kompetenc 
tudi otrokom in mladostnikom s poseb-
nimi potrebami.

Učenci in zaposleni 
Dvojezične osnovne šole II Lendava/

II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola
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Na šolski ekskurziji skupaj s planinskim 
društvom Lendava

 V četrtek, 1. junija 2017 smo se z av-
tobusom odpeljali na šolsko ekskurzijo 
na Goričko. Naš vodnik je bil planinec 
Tadej iz Planinskega društva Lenda-
va. Spremljala sta nas še dva planinca. 
Najprej smo si ogledali Grad na Gorič-
kem, ki ima kar 365 soban, kolikor je dni 
v letu. Nekaj od teh smo si jih ogledali. 
Zanimive so bile tudi rokodelske delav-
nice. Nato smo se odpeljali proti tromeji 
med Avstrijo, Madžarsko in Slovenijo. 
Bili smo že precej lačni in smo pojedli 
sendvič. Nato smo se povzpeli na Tro-
mejnik. Bili smo pravi planinci. Planinec 
Tadej nam je povedal veliko zanimivega 
in pokazal igrico, ki smo se jo igrali. Pot 

nas je vodila nazaj proti Gradu, kjer smo 
v Doživljajskem parku Vulkanija doživeli 
pravo pustolovščino. Z Olijem smo ku-
hali kamnine in se podali po lavini cevi 
do središča vulkana in skozi film doživeli 
njegov izbruh. Spoznali smo goričko in 
doživeli še marsikaj zanimivega. Zado-
voljni in polni prijetnih vtisov smo se 
odpravili proti domu. Na avtobusu smo 
veselo zapeli in se zahvalili planincu Ta-
deju in njegovima prijateljema za čudo-
vit izlet.

Foto: Učenci Dvojezične osnovne šole II Lendava / II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola
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Foto: Prispevek učenca Dvojezične osnovne šole II Lendava / II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános 
Iskola



 »KLUB 100« v Lendavi deluje v okviru 
Planinskega društva Lendava z name-
nom spodbuditi občane Lendave k re-
kreativnemu gibanju. Člane spodbuja, 
da poskusijo 100 krat na leto premagati 
peš ali s kolesom pot z ravnice do Pirami-
de, najvišje točke v Lendavskih goricah, 
kar predstavlja približno 160 višinskih 
metrov. Pohodnik ali kolesar lahko hodi 
(se pelje) na Piramido kadarkoli želi in 
s svojim tempom. S sprejemom častne-
ga kodeksa se je zavezal le k poštenemu 
premagovanju poti in vpisovanju v vpi-
sno knjigo.

 Idejno zasnovo sem pripravil v letu 
2005. Posvetoval sem se z nekaterimi 
športnimi delavci v Lendavi, ki so zasno-
vo pozdravili. Ob koncu leta sem zato 
pripravil pristopne izjave, častni kodeks, 
članske izkaznice in  vpisno knjigo. V lo-
kalnih medijih sem objavil, da z novim 
letom 2006 prične delovati Klub 100 ter 
občane povabil k rekreacijski hoji k Pira-
midi in vpisovanju v vpisno knjigo.

 Odziv je bil neverjeten. V prvem letu 
je v Klub 100 pristopilo blizu 100 nav-
dušencev rekreacije. Mnogi sicer niso 
uspeli stokrat obiskati Piramide, a nič 
hudega. Tudi z nekajkratnim pohodom 
so nekaj storili zase. 

 Za vzpone so predvidene štiri smeri po 
javnih poteh in ena delno gozdna smer. 
Pohodniki si sami izbirajo smer pohoda 

po svojem navdihu, lahko pa kombinira-
jo več smeri. Hodijo lahko ob katerem-
koli času in kolikokrat želijo. Nekateri 
zagnani rekreativci tako premagajo ta 
vzpon tudi večkrat dnevno. Glede na 
tolikšno svobodo v izvajanju »članske 
obveze«, se člani Kluba 100 sestajajo 
le enkrat letno ob podelitvi priznanj 
tistim, ki jim je v preteklem letu uspelo 
stokrat priti na Piramido in se vpisat v 
vpisno knjigo.

 V dvanajstih letih delovanja so se čla-
ni vpisali v vpisno knjigo več kot 50.000 
krat. Mnogi domačini so pohod na Pi-
ramido sprejeli in vnesli v svoj program 
rekreacije. Mnogim je postala potreba 
vsaj dvakrat tedensko obiskati najvišjo 
točko Lendavskih goric, se razgibat, na-
dihat svežega zraka in tako storiti nekaj 
koristnega zase in za svoje zdravje.

Delovanje Kluba 100

Janez Bošnak
Klub 100
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 »Klub 100« deluje v okviru Planinskega 
društva Lendava in združuje tiste rekre-
ativce, ki se zavežejo, da po možnosti 
100 krat letno premagajo pot z ravnice 
do Piramide, najvišje točke lendavskih 
goric na nadmorski višini 328m peš ali 
s kolesom.

 Po 12 letih smo prevetrili članstvo (ime-
li smo jih že 114) in ugotovili, da je se-

daj ko delujemo malo pod drugačnimi 
pogoji včlanjenih 30 pohodnikov, ki so v 
letu 2017 naredili 3492 vzponov.  
V letu 2017 je 17 članov doseglo ali pre-
seglo število 100 in se tako zapisalo v 
Klub 100. Pri moških je največ vzponov 
naredil Jože Zupanec (546) pri ženskah 
pa Metka Ribarič (225).

Delovanje Kluba 100 v letu 2017

Igor Šendlinger
Klub 100

 

 

 

Foto: Zbor članic in članov 2017
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 Klub 100 so v Lendavi ustanovili pred 
dvanajstimi leti, namen pa je bil, da bi 
član vsako leto čim večkrat peš ali s ko-
lesom premagal pot od vznožja hribo-
vite vinogradniške pokrajine do najvišje 
točke Lendavskih goric Piramide, ki je na 
višini 328 m.

 Pobudnik za ustanovitev Kluba 100 je 
Janez Bošnjak, ki pravi, da so zmagovalci 
vsi, ki so letno vsaj 100 krat prišli na vrh. 
Ni pa namen tekmovalnost, ampak re-
kreacija, skrb za zdravje in uživanje v na-
ravi, ki se nenehno spreminja. Klub delu-
je v okviru Planinskega društva Lendava.

Zaključek ob 10. obletnici Kluba 100,
iz Pomurskega Vestnika, 25. 2. 2016

Janez Bošnak
Igor Šendlinger

Klub 100

Foto: Zbor članic in članov 2016
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Planinski prapor in logotip
Planinskega društva Lendava
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