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Markacisti in predsednik Planinske zveze Sloveniji Franci Ekar ob odstranjevanju tabel na Savinjskem sedlu: “To je zgodovinski dan tudi za slovenske gore, kajti zgodila se je 
popolna svoboda gibanja, vendar bomo s tem imeli še večje obveze in skrbi za varovanje in ohranjanje gorskega okolja v planinskem svetu. Nekdanje graničarske poti bodo 
postale planinske, s planinsko markacijo, vse bolj se grade mostovi prijateljstva.“ (Urška Šprogar)

Štirideset let Pomurske planinske poti
V čudovitem okolju Bukov
niškega jezera, vendar v 
neugodnih vremenskih 
razmerah, so se zbrali 
pomurski planinci, da pro
slavijo štirideset let svoje 
planinske poti

URŠKA	ŠPROGAR

Do jezera so organizirali pohod po 
trasi poti od Turnišča, kjer je pohod
nike pozdravil in poskrbel za okrepči
lo župan občine Turnišče Jože Kocet. 
Pohodnikov je bilo skoraj dvesto. Za 
ta slovesni dogodek so pripravili tudi 
spominski žig Bukovniško jezero  40 
let PPP.

V uvodnem govoru je skrbnik Po
murske planinske poti Jože Ružič poz
dravil vse župane občin, skozi katere 
vodi planinska pot, še posebej pa gosti
telja praznovanja Marjana Kardinarja, 
župana občine Dobrovnik, in slavnost
nega govornika Antona Štihca, župa
na mestne občine Murska Sobota. 
Slovesnosti so se udeležili tudi pred
sednik PZS Franci Ekar in podpredsed
nik Uroš Vidovič, načelnik komisije za 
pota pri PZS Tone Tomše, predsednik 
MDO PD za Pomurje Dragotin Kuster, 
častni člani planinskih društev, pred
stavnika Rimskokatoliške in Evangeli
čanske cerkve, ki sta pot blagoslovila, 
planinski prijatelji iz Mojstrane, koor
dinatorja Kulturne poti sv. Martina 
za Slovenijo Jasmina Arambašič in 
Robert Orban iz Madžarske, člani pla
ninskega društva Bundek iz Murskega 
Središča, člani popotniškega društva 
Vagant iz Maribora pa tudi domačini 
in vinogradniki iz Strehovskih goric.

Jože Ružič je na proslavi povedal: 
“Štirideset let je minilo od takrat, ko 
je to našo planinsko pot prav na tem 
kraju odprl ena od legend slovenskega 
planinstva, takratni predsednik PZS 
dr. Miha Potočnik, čigar 100. obletnico 
rojstva smo nedavno praznovali. Toda 
zamisel o planinski poti se je porodila 
že pred petdesetimi leti, od prve izdaje 
vodnika po poti pa je minilo trideset 
let. Del zgodovine PPP je zbral v zbor
niku, ki je izšel ob tem praznovanju, 
Janez Glažar. Pomurska planinska pot 
spada med najstarejše planinske poti 

v Sloveniji.“ 

In zakaj v Pomurju, v pretežno 
ravnem delu Slovenije, planinska 
pot? 

“Visokogorski svet je bil kljub do
brim cestam in hitrim avtomobilom 
našim planincem odmaknjen, zato si 
pogostih obiskov gora niso mogli pri
voščiti, kakor si po štiridesetih letih 
od otvoritve še danes ne. Zaradi tega se 
je porodila ideja o Pomurski planinski 
poti, ki naj bi imela dva namena: pla
nincem in drugim ljubiteljem narave 
naj bi omogočila spoznati manj znane 
predele tega dela Slovenije in jim omo
gočila gibanje v naravi takrat, ko ni 
mogoče obiskovati gora; planinskim 
prijateljem iz drugih predelov Sloveni
je in od drugod pa odkriti svojevrstno 
in posebno lepoto Pomurja in dela Slo
venskih goric,“ je pojasnil Jože Ružič

Pot se začne v Murski Soboti in gre 
preko Goričkega in Ravenskega na 
drugo stran Mure v Radgonske in Ka
pelske gorice pa čez Apaško polje v Slo
venske gorice in nazaj v svet na levem 
bregu Mure, na Mursko polje in Dolin
sko, in se konča tam, kjer se začne, v 
Murski Soboti. Dolga je več kot 300 ki
lometrov in ima 36 kontrolnih žigov. 

Letno jo po podatkih obišče nad tisoč 
ljudi. Vzdržujejo jo planinska društva 
na svojem območju in na svoje stroš
ke.

Jože Ružič: “Vzponi in padci se po
javljajo pri delu vsakega društva in 
doživljala jih je tudi Pomurska pot. 
Tako manjka tudi del dokumentaci
je za prvo desetletje obstoja. Po letu 
1977 pa je bila cela obnovljena in raz
širjena s še dvema kontrolnima točka
ma, z Zgornjo Ščavnico (Sveta Ana) in 
Zavrhom. Skrb zanjo je prevzel MDO 
PD za Pomurje, ki je prevzel tudi evi
denco pohodnikov, ki so pot preho
dili, in podeljevanje častnih znakov 
PPP. Izdan je bil tudi opis poti. Ponov
no razširitev je doživela v letu 1999 s 
Tromejnikom in Sveto Trojico ter se 
preimenovala v Pomursko planinsko 
pot. Leta 2002 je izšel nov vodnik poti 
v obliki, ki je primerna za pohodnike, 
in z novo vsebino ter z vsemi dopolnit
vami o spremembah na poti, ki je delo 
vseh planinskih društev pomurskega 
področja.

“Priključitev Evropske pešpoti E7, 
Avstrijske pešpoti I22 in Kulturne poti 
sv. Martina pa pomeni, da smo jo prib
ližali mednarodni popotniški dejavno
sti in jo vključili vanjo. Kratek sprehod 
skozi zgodovino nam v skopih obrisih 

pokaže nastanek, rast in spremembe 
na naši planinski poti. Ne smemo pa 
mimo zaslug posameznikov, ki so orali 
ledino za to našo pot. To je bil na začet
ku gotovo Evgen Titan. Pri njegovem 
delu, najprej trasiranju in nato markira
nju poti, so mu veliko pomagali dijaki 
Srednje šole za telesno vzgojo Maribor, 
oddelek v Murski Soboti. Po letu 1976 
je delo pri organizaciji poti prevzela 
Marija Lah Vild. V planinskih društ
vih je imela dobre sodelavce, ki jih 
je s svojo zagnanostjo in vztrajnostjo 
znala organizirati za delo. Vse do prera
ne smrti je vestno vodila tudi eviden
co pohodnikov, ki so pot prehodili, in 
podeljevala častne znake PPP.“ To delo 
opravlja sedaj v imenu MDO PD za Po
murje Jože Ružič.

Po znanih podatkih je pot do sedaj 
prehodilo 554 pohodnikov, za prvih 
deset let pa podatkov žal ni, vendar si 
upamo trditi, da je pot takrat v začet
nem zanosu prehodilo gotovo več po
hodnikov, kot je polovica manjkajočih 
častnih znakov, to je približno dvesto. 
Ob pregledu evidence pa pogrešamo 
večje število domačih planincev, zato 
smo namerno uvrstili v društvene pro
grame po dva pohoda po PPP letno.

Planinski 
vestnik, 
december 2007
Na naslovnici zadnje letošnje številke 
Planinskega vestnika nas pozdravlja 
prekrasna fotografija zimske pokraji
ne na Veliki planini. Tako je tudi prav. 
Uvodni članki so posvečeni alpiniz
mu. V prvem piše Mateja Pate o svojih 
solo vzponih, v drugem Gregor Šeliga 
opisuje prosto plezanje nad morjem, 
v tretjem pa Pavel Kozjek razmišlja o 
solo plezanju. V nadaljevanju se Žarko 
Rovšček spominja, ob 150. obletnici 
rojstva, dr. Henrika Tume in dr. Juliu
sa Kugyja ter piše o 70letnici organi
ziranega planinstva na Tolminskem. 
Blaž Komac piše o vzrokih in posledi
cah ujme v Železnikih, ki ležijo sredi 
visokih gora, Miha Pavšek in Gregor 
Vertačnik pa poročata o vremenskih 
preobratih v poletju 2007. Mirko Bud
kovič se spominja davne poti čez Črno 
prst, Rodico na Planino Vogel, Dušan 
Škodič pa o časih, ko so iz Vipave na 
Goro še nosili na ramenih. Marjan Bra
deško je zapisal spomine na ledeni 
Ratitovec na silvestrovo 2001, Anka 
Vončina pa se spominja zimskega raz
gleda s Poldanovca (1299 m). Simon 
Slejko priporoča sončna očala za špor
te v naravi, Breda Pirc pa si je privošči
la turno smuko v Maroku. Andrej Trošt 
je obiskal Lovčen, sveti kraj za Črnogor
ce, Vlado Vujisić se je povzpel še na 
druge črnogorske gore. Tomaž Hrovat 
priporoča nezahtevno smučarsko turo 
na Veliki Spihanec (2270 m) v osrednji 
Avstriji in Katja Podergajs je pripravila 
pogovor z Betko Galičič. Marko Prezelj 
pripoveduje o prvem vzponu na K7 in 
nekatere druge bližnje vrhove, Pavle 
Kozjek o novi slovenski smeri v Kor
diljeri Huayhuash, Mojca Stritar pa je 
pripravila statistični pregled uspešno
sti dosedanjih odprav na najvišjo goro 
sveta. Na koncu te številke je natisnje
no vzorno pripravljeno celoletno kaza
lo vseh prispevkov. (cv)

PD Jakoba Aljaža
2.	januarja:	Izlet iz Ruš na Žigartov vrh. 
Vodi Jože Štumberger, 618 21 26.

PD TAM Maribor
2.	januarja: Novoletni društveni izlet 
na Urban. Vodita Tone Bračko, 251 58 
72 in Jože Murko 331 37 62.
12.	januarja: Pohod po poteh Pohorske
ga bataljona, z Rogle na Osankarico (av
tobus). Vodita Vinko Dobrila, 420 06 
17 in Vinko Črepnjak, 251 30 21.

PD Drava Maribor
2.	januarja: Novoletni pohod na Boč, 
vodi Marjan Topolovec, 041 339 957.

PD Planika Maribor
2.	januarja:	Pohod po ptujski kulturni 
poti. Vodita Oto Pungerl 33 22 644 in 
Franci Rajh, 041 797 712.
12.	januarja: Pohod po poteh Pohorske
ga bataljona, z Rogle na Osankarico. 
Vodita Franci Pangrčič, 041 297 447 
in Srečko Partlič 041 259 784.

PD Miklavž
2.	januarja:	Novoletni pohod na Kum. 
Vodi Franc Kocbek, 031 644 531.
6. januarja: Izlet iz Poljčan na Boč. Vodi 
Darinka Kocbek, 031 522 573

PD Drava Maribor
2.	januarja:	Novoletni pohod na Boč, 
vodi Marjan Topolovec, 041 339 957.
12. januarja: Pohod po poteh Pohorske
ga bataljona, vodi: Franc Trstenjak, 331 
33 26.

Izleti	in	obvestila

Jože Ružič na slovesnosti pomurskih planincev

Previdno	v	gorah
Za varno hojo v gorskem svetu po
trebujete primerno osebno in teh
nično opremo, upoštevati morate 
napotke in napoved vremena. Naj 
bodo naša zimska doživetja v gorah 
kar najprijetnejša, vendar tako, 
da pridemo zanesljivo in srečno 
domov. (ušp)


