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Mlade  
v hribih  

pogrešajo
60. rojstni dan je na sončno soboto praznovala koča na Žavcarjevem 
vrhu, prva na Kozjaku, in 95. Planinsko društvo Maribor Matica

Ko bi nam le vreme 
še dolgo služilo! In 
da bi letos končno 
dobili tako nujna 

nova okna in polkna, si je ob 
pihanju rojstnodnevnih svečk 
zaželela gospodarica planinske 
koče na Žavcarjevem vrhu Hermi-
na Grace, ki se vsak vikend trudi, 
da pohodnike preseneti in razve-
seli z drugim kosilom. A jih "žal 
še zdaleč ne skuham toliko kot 
pred leti ali danes", je dodala med 
pripravljanjem okoli sto kosov 
gibanice in 80 litrov, približno 150 
porcij, govejega golaža, 60 porcij 
polnjene paprike, pečenic in 
kislega zelja za potešitev najhujše 
lakote otrok, gorskih tekačev, ko-

lesarjev in pohodnikov. Več sto se 
jih je ta dan zbralo ob slavljencu 
in prisluhnilo kulturno-zabavne-
mu programu ob letošnji osrednji 
prireditvi PD Maribor Matica z 
otvoritvijo spominske plošče, 
podelitvijo društvenih priznanj 
in predstavitvijo vodniškega 
odseka, vse ob pesmi in plesu.   

Slovenci, še zmeraj prepričani, 
da smo narod planincev, zadnje 
desetletje ne hodimo več toliko 
v hribe. "Le ob podobnih obletni-
cah planinskih koč je še živah-
no," iz izkušenj pove pohodnik 
Matevž Ulrih. Predvsem mlade 
družine redko srečaš: "Zdi se mi 
fino, če za planinarjenje izbiraš 
različne destinacije, od Pohorja 

do Urbana in Žavcarjevega vrha, 
na katerega vodijo različne poti. 
Z družino navadno izberemo 
tisto od turistične kmetije Žunko 
oziroma od žage. A bistveno, 

kar bi poudaril, je, da imamo 
danes predvsem dve vrsti ljudi: v 
prvi smo že skorajda odvisni od 
pohodništva, ki sleherni čas pre-
živimo v naravi, v hribih. Nekje 
za dva odstotka nas je, medtem 
ko imamo na drugi strani 98 od-
stotkov ljudi, ki v hribe sploh ne 
gredo. Fino bi bilo, da bi se vsak 
vsaj enkrat letno odpravil na vse 
bližnje vrhove," razmišlja Ulrih.

V PD Maribor Matica se zamira-
nja priljubljenosti pohodništva 
zavedajo, zato intenzivno razmi-
šljajo, kako v hribe spet privabiti 
mlajše obiskovalce. "Na Žavcar-
jevem vrhu se vse prepogosto 
srečujemo le pohodniki, ki pre-
našamo vzorce izpred tridesetih 

let. Medtem ko mlade generacije, 
če jih ne naženemo zraven, iden-
titete, programa, ki bi jih prite-
gnil, skorajda ne najdejo," pa želje 
in načrte ob visoki obletnici PD 
Maribor Matica razkrije Robert 
Gostinčar, ki je po funkciji na ta 
dan nadomeščal ženo, predse-
dnico društva Špelo Recer. Ideje 
sicer so, doda, "a ni enostavno, 
saj je za vsako spremembo treba 
zbrati voljo. Tudi med starejšimi 
pohodniki in planinci. Moramo v 
korak s časom."    
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Vsak naj se 
vsaj enkrat 

letno odpravi 
na bližnje  

vrhove

V letu 2013 je bilo v Sloveniji sklenjenih 6254 zakonskih zvez, 
razvezalo pa se je 2351 parov. Prav tako je bilo registriranih 

22 istospolnih partnerskih skupnosti (leta 2012 enajst), od tega 15 
med moškima, kažejo podatki statističnega urada. Od vseh lani 
poročenih ženinov jih je 5600 zakonsko zvezo sklenilo prvič, prvič 
poročenih nevest je bilo 5663. Povprečna starost ženina ob skleni-
tvi zakonske zveze lani je bila 34,5 leta, neveste pa 31,6 leta. 

Povprečna starost  
nevest 31,6 leta
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