
   

20 LET POHODNIŠTVA V DRUŠTVU KLASIKOV 

2002 - 2022 

 

 Prvi pohod pohodniške skupine v Društvu klasikov je bil 2. 5. 2002. Vzpeli smo se na 

Slavnik, ki je v tistem času poln planinskega cvetja. Pohodniki so ugotovili, da bi bilo lepo, če 

bi s tako dejavnostjo nadaljevali. Skrb za izbiro ciljev, organizacijo in vodenje je prevzela 

članica Društva klasikov, Marinka Koželj Stepic, sicer tudi vodnica Planinske zveze 

Slovenije z mednarodno licenco. V 20-tih letih, torej do 2. 5. 2022 je bilo izvedenih 125 

enodnevnih pohodov in več večdnevnih potepanj po tujini. Planiranih in pripravljenih je bilo 

več kot 160 pohodov, a so nekateri zaradi neugodnih vremenskih razmer odpadli. 

 

 Večdnevna potepanja po tujini 

Leto 2003 Grčija Kreta (Samarijska soteska, Plato Nida, Afendis nad Lasitsko planoto, 

    otok Spinalonga) 

Leto 2004 Francija Korzika (Corte, pod Monte Cinto, Porto, Ajaccio, Bonifaccio) 

Leto 2007 Hrvaška Vis in Biševo 

Leto 2008 Grčija Kreta (Samarijska soteska, Plato Nida, Afendis nad Lasitsko planoto, 

    otok Spinalonga) 

Leto 2009 Črna gora Prokletije, Biogradska gora in Durmitor 

Leto 2010 Francija Korzika (Monte d'Oro, pod Monte Cinto, Porto, Ajaccio, Bonifaccio) 

Leto 2011 Avstrija Hohe Tauern, Lienški Dolomiti in Nockberge 

Leto 2012 Srbija Vojvodina (Gudurićke planine in Fruška gora) 

Leto 2013 Hrvaška Lastovo 

Leto 2013 Švica  Razgledne poti nad Sas Fee-jem, Zermattom in do ledenika   

    Aletschgletscher 

V letih 2004 - 2022    Hrvaška - Planinarjenje po otokih Kornatskega arhipelaga in otokih  

    Zadarskega okrožja  

Posamezni člani Društva klasikov so se udeležili tudi trekingov po Nepalu, Kubi in Patagoniji 

z Ognjeno zemljo. 

 

 Večdnevno potepanje po Sloveniji 

Leto 2009   Triglav 

Leto 2014   Prečenje Pohorja od Maribora do Slovenj Gradca 

  

 Enodnevni pohodi po tujini 

Avstrija Karnijske Alpe Ojstrnik 

  Ziljske Alpe Dobrač   

  Karavanke  Peč na Tromeji, Vošca, Dovška baba, Tolsta Košuta, Goli vrh,  

     Olševa, Bistriška špica, Setiče ali Freiberg in Obir 

 

Italija  Karnijske Alpe Dolina miru 

  Julijske Alpe Špik hude police  

  Predgorje   Montefosco, Matajur, Sabotin, Korada, Volnik in Kokoš 

  Tržaški Kras Od Križa do Nabrežine, od Banov do Barkovelj, Riselce, Dolina 

     Glinščice in pohod ob Doberdobskem jezeru 

 

Hrvaška Istra   Lisina in Šija, Učka, Perun in Veprinac 

  Gorski Kotar Klek in Risnjak 

  Medvednica  od Hunjke do Sljemena 



   

Enodnevni pohodi po Sloveniji 

 

Julijske Alpe  Debela peč, Mrežce, Fužinske planine, Tamar, Ratitovec, Mrzli vrh in  

    Javorca, Rudnica,  Radovna, Pokljuka, Blegoš, Pršivec, Vogel,   

    Šavnik, Vrhovi nad Soriško planino, Lašček, Mrzli vrh nad planino  

    Pretovč 

 

Karavanke   Ajdna, Hajnževo sedlo, Uršlja gora in Boč 

 

Kamniško-savinjske  Boskovec na Mozirskih planinah, Potoška gora, Kranjska reber,   

Alpe    Dobrovlje, Veliki vrh in Velika zelenica, Okrešelj, Sv. Primož nad  

    Kamnikom, dolina Kamniške Bistrice, Gora oljka, Medvedjak na  

    Golteh in Dobrča 

 

Pohorje in Dravinjske Rogla in Stolpnik 

gorice 

 

Posavsko hribovje in  Sv. Ana nad Ribnico, Lisca, Trdinov vrh, Mirna gora, Limbarska gora, 

Dolenjska   Mrzlica, Krašnji vrh, Kamen vrh, po Jurčičevi poti od Višnje gore do 

    Muljave, Mestni vrh nad Kočevjem, Planina v Podbočju, Kopanj in  

    Radensko polje, Janče, Murovica, Gradišče nad Stično, po tematski  

    poti nad Laškim, Kucelj in Koški slapovi ter Gore in Kopitnik 

 

Goriško, Notranjsko in Slavnik, Slivnica, Golaki, Kamen grič, Vremščica, Lačna, Snežnik,  

Snežniško hribovje Trstelj, Razsušica in Medvižica, Planinska gora, od Banov do   

    Orlekov, Čaven, Sv. Trojica, Tinjan, Škabrijel, Teranova pot po   

    Krasu, Nanos in Šavrinsko gričevje 

 

Polhograjsko  Osovnik, Gontarska planina, Tošč, Govejek, Jetrbenk, Sv. Jakob, 

hribovje in okolica Koreno, Sv. Lovrenc in Rašica 

Ljubljane 

 

Med cilji so tako mnogim poznani vrhovi in poti, drugi skoraj nepoznani. Ves čas smo želeli 

pripraviti pohode na cilje, ki so manj ali pa sploh neznani. Nekaj tega nam je uspelo. Za pripravo 

je bilo treba opraviti marsikatero ogledno turo tudi zato, da je bilo ugotovljeno, ali bodo člani 

pohodniške skupine Društva klasikov tako pot zmogli. 

 

 Udeležba na enodnevnih pohodih 

Povprečna udeležba na posamezen enodnevni pohod je 8 pohodnikov.  

Najbolj zvesti udeleženci enodnevnih pohodov so bili: Marijan Koželj 96 krat, Katja Kraševec 

89 krat, Franjo Merše, 84 krat, Vida Merše 81 krat, Marija Majcen 51 krat, Irena Waton 39 krat, 

Marjan Majcen 38 krat, Vesna Koželj Oblak 35 krat, Meta Mencej 35 krat in Seta Oblak 32 

krat. Vsaj enega pohoda se je udeležilo kar 71 članov Društva klasikov. 

  

Več o posameznih pohodih najdete na spletni strani  (DEJAVNOSTI / POHODNIŠTVO / Leto 

IŠČI / VEČ  < ). 

 

 

 

 



   

 

 MARINKA KOŽELJ STEPIC - 80 LET 

 

 
Naša Marinka je letos obeležila lep življenjski jubilej. Rodila se je 11. aprila 1942. Z družino so živeli 

v Šiški in pogosto hodili v bližnjo okolico Ljubljane. Starejši brat je nekega dne prinesel domov Brillejev 
planinski priročnik in takrat se je zasvojila z gorami. Tudi vsakodnevni pogledi na Grintovce so ji segli 

globoko v dušo. Kot najstnica je naravo  vzljubila še z drugega zornega kota, saj je bila na takratni 

Klasični gimnaziji pod vodstvom profesorja Pavla Kunaverja tabornica in astronomka. 
 

Članica PZS je postala leta 1958 in s člani PD Ljubljana-Matica opravila nekaj zanimivih tur v Julijce. 

Kot študentka elektrotehnike je s kolegi odkrila tudi lepote zasneženih gora. Po  diplomi je prišla na 

vrsto družina, zato je planinstvo nekoliko zaspalo. 
 

Članica PD LPP (takrat PD Viator) je od njegove ustanovitve leta 1974. Takrat se je pričelo njeno 

obiskovanje gora bolj načrtno, pa tudi otroka sta bila že tako velika, da so opravili veliko društvenih 
izletov in tudi čisto družinskih. Kot družina so skupaj prehodili slovensko planinsko pot in razširjeno 

pot. Nato je za lep čas opustila hojo po slovenskih obhodnicah, saj je večino prostega časa posvečala 

vodenju izobraževalnih akcij za vodnike PZS. Zadnjih nekaj let je ponovno odkrila čar hoje po veznih 
poteh ali obhodnicah. Tudi alpinistični vzponi ji niso čisto tuji, saj je v letih 1992 - 2002 opravila preko 

40 plezalnih vzponov, večinoma v Kamniško-Savinjskih Alpah. Povzpela se je tudi na nekaj vrhov v 

Alpah in Skandinaviji – Grossglockner, Sonnblick, Mont Blanc, Galdhoepinger in druge ter se leta 1993 

povzpela tudi 6011m visoki Chachany v Perujskih Andih. Bila je na več trekingih – sedemkrat v Nepalu 
in še v Južni Ameriki - Peruju, Boliviji, Čilu in Argentini, Mehiki, Kubi, Tibetu, Maleziji, Novi Zelandiji 

in Skandinaviji. 
 
Delo v društvenih organih ji ni bilo tuje. V matičnem društvu je bila pobudnik za izdajanje društvenega 

glasila Gorski popotnik in ga tudi 14 let urejala in pisala vzgojno-izobraževalne članke ter vtise s svojih 

trekingov širom po svetu. Vključila se je še v delo MDO PD Ljubljana, kjer je bila v letih 1990 - 2002 
vodja Komisije za vzgojo in izobraževanje. Takrat je bila glavna naloga komisije organizacija osnovnih 

tečajev za planinske vodnike in njih izpopolnjevanja. V letih 2002 - 2022 je bila kar pet mandatov 

predsednica MDO PD Ljubljana. pod njenim vodstvom so letno organizirali skupne skcije kot je 

tradicionalni tabor ljubljanskih planincev. V letu 2016 je s sodelavci pripravila odmevno razstavo ob 50-
letnici delovanja MDO PD Ljubljane. Ta razstava je bila postavljena najprej v Slovenskem planinskem 

muzeju v Mojstrani, nato pa še v Mestni hiši v Ljubljani in nekaterih drugih krajih na ljubljanskem 

območju. Tudi v organih PZS je bila aktivna in sicer 1979 - 2002 kot član Komisije za vzgojo in 
izobraževanje pri PZS, v letih 1983 – 1990 kot vodja Odbora za planinsko šolo in v letih 1990 - 2002 

kot vodja Odbora za planinske vodnike. Oba odbora sta delovala v okviru Komisije za vzgojo in 

izobraževanje pri PZS. 
 
Leta 1978 je končala tečaj za planinske vodnike, sprva bolj z namenom, da bo varno vodila v gore svojo 

družino, kasneje pa je ljubezen do vodenja prerasla na vsakogar, ki si želi v gore organizirano. V začetku 

je vodila le v okviru PD Viator in znotraj Slovenije. Počasi je to prerasla, pričela je voditi ture tudi za 
druga PD ali skupine in pokukala tudi preko meja domovine, najprej v sosednje države, nato po Evropi 

in nazadnje na druge celine. To ji omogoča tudi znanje več tujih jezikov. Vodila je preko 600 enodnevnih 

izletov različnih težavnosti – tudi brezpotja – v kopnih in snežnih razmerah po domovini in v sosednje 
dežele in 70 dvo- ali tridnevnih izletov. Trikrat je organizirala turo na Grossglockner, enkrat na 

Sonnblick in enkrat na Mont Blanc. Pripravila in vodila je več enotedenskih planinarjenj, največ po 

otokih Kornatskega aghipelaga. Pripravila in vodila je več planinarjenj po otokih Visu, Lastovu, Korziki 

in Kreti ter po Črni gori, Gudurićkih planinah, Fruški gori, po vrhovih Avstrije in po panoramskih poteh 
Švicarskih Alp. Pripravila je tudi več trekingov v Nepal in na Kubo ter po enega v Tibet ter Patagonijo 

in Ognjeno zemljo. 
 
Ni ji bilo tuje vzgojno-izobraževalno delo. V letih 1979 - 2002 je bila član Komisije za vzgojo in 



   

izobraževanje (KVIZ) pri PZS. Ko je v okviru KVIZ nastal Odbor za planinsko šolo, je bila vodja tega. 

V obdobju 1983 – 1990 je bila vsako leto organizator seminarja za mentorje planinske šole ter osemkrat 
vodja odprte planinske šole za odrasle in mladino. V taki šoli so udeleženci dobili znanja in veščine za 

samostojno hojo v gore. V letih 1990 - 2002 je bila vodja Odbora za planinske vodnike. Ta odbor je 

predvsem skrbel za organizacijo  vzgojno-izobraževalnih akcij za vodnike PZS. V tem obdobju so bila 
sprejeta nova pravila o izobraževanju, kategorizaciji in registraciji vodnikov PZS in postavljene enotne 

smernice za izvedbo izobraževanja. Bila je organizacijski vodja 12 tečajev A kategorije, 3 tečajev B 

kategorije, 1 tečaja C kategorije, 9 tečajev D kategorije in 1 tečaja G kategorije. Na vseh tečajih je tudi 

predavala in vodila praktično delo. Bila je organizacijski vodja izpopolnjevanj za vodnike PZS že od 
leta 1979 in tako organizirala in predavala v tem času na 21 republiških izpopolnjevanjih za kopne 

razmere in 20 republiških izpopolnjevanjih za snežne razmere. Pripravila je tudi 35 področnih 

izpopolnjevanj za kopne razmere. Sodelovala je pri pripravi učbenikov Planinska šola (1983 in 2005) in 
Vodniškega učbenika (2006 in 2016) ter pri pripravi gradiva za Slovenski planinski muzej. 
 

Zadnjih nekaj let posveča veliko časa delu s starostniki. Za njih pripravlja njihovi telesni pripravljenosti 
primerne ture, tudi večdnevne v tujino. S pohodov in tur se ona sama kot udeleženci vračajo neizmerno 

srečni in zadovoljni. Ture načrtuje zelo skrbno in upošteva vse možne vidike za varno in zdravo izvedbo. 
 

Veliko je že naredila za planinstvo, a ima še eno veliko željo, ki bi jo rada udejanjila in to je, da bi v 
okviru izobraževanja vodnikov PZS pripravili navodila ali priporočila, kako voditi v gore starostnike, 

na kaj naj bi bili vodniki pozorni pri pripravi in izvedbi varnih izletov in tur. Pri tem je pripravljena 

sodelovati s svojimi bogatimi izkušnjami. Članov, starejših od 65 let je v Sloveniji skoraj 10.000. Tako 
bi tej skupini članov polepšali življenje, jih rešili osamljenosti, predvsem pa pomagali ohranjati telesno 

in duševno zdravje. 
 

Za delo v planinstvu in za planinstvo je prejela več visokih priznanj, leta 2002 spominsko plaketo PZS 
in 2007 najvišje priznanje PZS - svečano listino PZS. Leta 2011 je prejela za predano delo v vodništvu 

naziv častni vodnik PZS. Najvišje priznanje, ki ga je prejela za dolgoletno delo v planinstvu in tudi 

drugih prostovoljskih organizacijah, je prostovoljec leta 2012. To priznanje je na predlog predsedstva 
PZS podelil Državni svet republike Slovenije. 
 

 
Planinski vestnik, leto 2022, št.10                      Aleš Erjavec, predsednik PD Polž Višnja gora 
 

 


