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Pohodniško društvo Novo mesto je bilo predvideni 
gostitelj 23. srečanja planincev Balkana za leto 2020. 
Zaradi epidemije koronavirusa tega leta žal nismo mogli 
izvesti Srečanja, zato smo kasneje določili termin v juniju 
2021 in ga nato prestavili na 10.-12. september 2021.
V našem društvu in tudi jaz osebno smo zelo zadovoljni, 
da nam je uspelo izpeljati to 23. srečanje, ker je ves čas 
viselo v zraku kakšne ukrepe bo sprejela vlada posamezne
države, ali bo mogoče potovati ali ne. Seveda mi je zelo žal, 
da se dosti društev Srečanja ni uspelo udeležiti, iz Hrvaške 
in Severne Makedonije celo ni bilo nikogar. So pa se 
prijazno odzvali našemu povabilu in v Novo mesto prišli z 
dobro voljo, nasmejanimi obrazi in srčno dobrodošli - trije 
klubi iz Bolgarije: Klub ekologija in turizem Etropole iz 
Etropole, Turistično društvo Rodopea iz Jagodine, 
Turistično društvo Musala iz Samokova; iz Srbije dva 
kluba: Planinsko-športni klub Pobeda iz Beograda in 
Planinski klub Železničar iz Beograda, iz Bosne in 
Hercegovine Planinsko društvo Koprivnica

iz Bugojna in Planinsko društvo Konjuh iz Tuzle; iz Črne gore Planinsko društvo Gorica iz 
Podgorice. In iz Slovenije, poleg našega Pohodniškega društva Novo mesto, tudi Planinsko društvo 
Postojna in Planinsko društvo Črnomelj.
Kot gostitelj se zahvaljujemo udeležencem, ki so prišli k nam od blizu in od daleč ter s svojo dobro 
voljo in aktivnim sodelovanjem omogočili, da smo na lep sončni vikend opravili pohode po bližnjem 
hribovju Gorjanci in sprehod po starem mestnem jedru Novega mesta. Da se sproščeno družimo in 
pogovorimo, naredimo kakšen skupni načrt in da se ob živi glasbi na slavnostni večerji skupaj 
imamo lepo! Seveda se gostom zahvaljujemo za vsa darila, ki so nam jih prinesli. 
Vesel sem, da smo pravočasno našli termin za nadaljevanje tega mednarodnega druženja, ki združuje 
ljudi, nam bogati spomine in širi naše obzorje. Koliko narodnosti in koliko verske raznolikosti je 
med nami, planine pa nas vse lepo povezujejo. Vsi smo ljudje, ki radi planinarimo, se družimo in v 
tem najdemo del svoje življenjske sreče in zdravja. Naj tako ostane.
Na sobotni slavnostni večerji so nas s svojo udeležbo in pozdravi počastili novomeški podžupan 
Boštjan Grobler, predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan in eden glavnih pobudnikov in 
koordinatorjev naše asociacije "Susreti planinara Balkana" Boris Mićić; navzoči so bili tudi 
predsednik Meddruštvenega odbora planinskih društev Dolenjske in Bele krajine Rudolf Skobe s 
soprogo ter častni predsednik Pohodniškega društva Novo mesto Anton Marković - Tone, ki je bil 
tudi odličen organizacijski vodja teh srečanj. 
Zahvaliti se moramo Mestni občini Novo mesto - glavnemu pokrovitelju, ki je s svojimi sredstvi 
odločilno prispevala k izvedbi tega Srečanja, pa tudi generalnemu pokrovitelju - podjetju Total d.o.o. 
iz Novega mesta, kot tudi številnim drugim sponzorjem in donatorjem. Seveda gre posebna zahvala 
številnim članicam in članom Pohodniškega društva Novo mesto, ki so pod vodstvom vodje 
organizacijskega odbora Toneta Markovića neutrudno delali na vseh podrobnostih za realizacijo tega 
druženja. 
Upam, da se prihodnje leto v Severni Makedoniji ponovno srečamo v polnem številu sodelujočih 
društev in klubov, odslej s tremi novimi stalnimi člani asociacije (TD Musala in TD Rodopea iz 
Bolgarije ter PD Postojna, Slovenija). 
Ostanimo zdravi in   se veselimo ponovnega druženja! 

Pohodniško društvo Novo mesto     
Fredi Bančov, predsednik
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Srečanje je potekalo po naslednjem programu:

V petek, 10. septembra 2021, so skupine delegatov - udeležencev planinskih društev in klubov 
prispele na lokacijo Dijaškega doma Novo mesto, kjer smo jih prijavili in nastanili v lepo urejenih 
sobah. Skupaj jih je bilo 31 iz 9 društev. Zvečer smo se družili ob odlični večerji »na žlico«, pijači 
ter sladkih in slanih prigrizkih, ki so jih spekle pridne roke članic Pohodniškega društva Novo 
mesto. Sledila je otvoritev Srečanja in neformalno druženje planincev. 
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V soboto, 11. septembra 2021, smo se po zajtrku vsi planinci – delegati društev in klubov odpravili 
na pohode na bližnje hribovje Gorjanci. Vodili so jih vodniki našega društva (sicer z licenco 
Planinske zveze Slovenije). Akcije so bile organizirane v treh turah, različnih dolžin in zahtevnosti 
poti. Pridružilo se nam je še nekaj drugih naših planincev in dodatna skupina postojnskih planincev. 
Skupaj nas je po Gorjancih hodilo 74 udeležencev. Ture so bile organizirane tako, da so se 
udeleženci z avtobusom od Dijaškega doma ali posamezniki z avtomobilom odpeljali do izhodišča 
(za najbolj zahtevno in srednjo turo v vas Gabrje in za najlažjo turo do Krvavega kamna). 
Zahtevnejša tura z 44 udeleženci je vodila mimo planinskega doma Gospodična do Trdinovega 
vrha, nato pa se je spustila do doma pri Miklavžu. Srednja tura s14 udeleženci je vodila od Gabrja 
do doma Gospodična in nato do doma pri Miklavžu. Najlažja tura s 16 udeleženci je šla od 
Krvavega kamna do doma Gospodične in nato do doma na Miklavžu. 
Ob hkratnem prihodu vseh udeležencev do doma pri Miklavžu so nam za kosilo postregli z 
golažem. Poleg idilične okolice Gorjanskih košenic je udeležence zanimalo tudi kurjenje oglja in 
spravilo oglja, s katerim so se takrat ukvarjali na Miklavžu. Po kosilu so se nekateri udeleženci 
pohoda z avtobusom odpeljali nazaj na izhodišče v Gabrje oziroma Dijaški dom, drugi pa so se peš 
odpravili v Gabrje, kjer jih je pričakal avtobus in odpeljal do Dijaškega doma. 
Po osvežitvi je zvečer, kot vedno, sledil sestanek vodij delegacij (analiza srečanja, odprta vprašanja 
asociacije, vključitev novih društev oz. klubov ipd.), nato pa slavnostna večerja v dvorani bližnjega 
Šolskega centra Novo mesto. Po kulturnem programu, v katerem je lepo zapela študentka solo petja 
Ema Starešinič in zaplesala Folklorna skupina Večerna zarja (z veliko dobre volje in pozitivne 
energije so predstavili par venčkov slovenskih tradicionalnih plesov) ter nagovorom predsednika 
pohodniškega društva Novo mesto, podžupana Boštjana Groblerja, predsednika Planinske zveze 
Slovenije Jožeta Rovana in koordinatorja Srečanj  planincev Balkana Borisa Mićića, je sledila 
okusna večerja. Nato so udeleženci ob slaščicah, ki so jih ponovno spekle delavne članice društva 
gostitelja, nadaljevali druženje s plesom ob živi glasbi.  



5



6

V nedeljo, 12. septembra 2021, smo po zajtrku udeležence povabili na sprehod v sončnem 
dopoldnevu, po starem jedru Novega mesta. Ogled je vodil mestni vodnik z licenco. Šli smo ob reki 
Krki, čez Kandijski most, prenovljen Glavni trg in Rozmanovo ulico do Kapiteljske cerkve, nato pa 
do Novega trga, kjer smo se okrepčali s kavo. Nato smo se sprehodili mimo Kulturnega doma 
Janeza Trdine, čez Šmihelski most nazaj na drugo stran reke do našega izhodišča na parkirišču ob 
Kandijski cesti. Ob 12. uri smo uradno zaključili Srečanja in vsi smo bili zelo zadovoljni z novimi 
izkušnjami, utrjenimi in novimi prijateljstvi. Veselimo se ponovnega srečanja naslednje leto, v drugi 
državi, na novi lokaciji. 
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Sestanek vodij delegacij je potekal v soboto, 11. septembra 2021, od 18.00 do 19.45 ure, soglasno 
pa so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Zaradi neaktivnosti oz. neizpolnjevanja obveznosti v skladu s Pravili asociacije se iz članstva
Srečanj planincev Balkana izključijo naslednja društva:
- TD Rilski turist iz Samokova, Bolgarija
- PD Zmajevac iz Vrdnika, Srbija

2. V stalno članstvo se sprejmejo naslednja društva:
- Planinsko društvo Postojna, Javorniška pot 24, 6230 Postojna, Slovenija
- TD Musala, Samokov, Bolgarija
- TD Rodopea, Jagodina, Bolgarija

3. Gostitelj 24. srečanja planincev Balkana bo dopisno določen v naslednjih 30 dneh, pri čemer
sodelujejo tudi društva in klubi, katerih letos ni v Novem mestu.

* V kasnejši korespondenci je bil dogovorjen gostitelj 24. srečanj planincev Balkana:
SPAOK ANTIGONEA iz Negotina (Rep. Severna Makedonija);
predvideni termin je 03.-05.06.2022 – planina Kozjak

** V kasnejši korespondenci je bil dogovorjen tudi gostitelj naslednjih Srečanj mladinskih 
         planincev Balkana: PSK POBEDA iz Beograda (Rep. Srbija);  
         predvideni termin je 19.-21.08.2022 – planina Rajac
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Spoštovani planinci planinskih društev Balkana,

Končno smo po večih preložitvah "ukradli" zatišje zaradi 
korone in izvedli 23. srečanje. Tokrat prvič v Sloveniji! 

a za skrb o gostih so bili angažirani  tudi njihovi otroci.

HVALA GOSTITELJEM, pa tudi vsem, ki so prišli.

Bogatejši smo za nekaj novih članov Srečanj, nekaj neaktivnih pa se je izključilo iz tega kroga 
društev in klubov. 

Vidimo se leta 2022 v Negotinu na Vardaru v S. Makedoniji! 
Koordinator Srečanj        

Boris Mićić

Vtisi udeležencev:

Naj se še enkrat zahvalim za gostoljubje in prijetno družbo, ki ste jo pripravili za nas. 
Lep pozdrav od planincev PK Gorica Podgorica, in od mene osebno. 
Rajko Micković, PK Gorica, Podgorica

Hvala za čudovit vikend. Najboljši ste. Veselimo se naslednjega druženja. 
Đevdo i Šeherzada Dedić, PD Koprivnica, Bugojno

Veliko hvala na vsemu, predvsem pa na lepem druženju.
Dragan i Nermina Markelić, PD Konjuh, Tuzla

Tokratnega Srečanja se žal niso mogli udeležiti vsi,
iz različnih razlogov, ki jih razumemo in pričakujem, da 
bomo naslednjič spet vsi skupaj. To je bilo Srečanje, 
katerega so naši prijatelji večkrat pripravili in nato 
preložili, a niso izgubili navdušenja in prisrčnosti in so 
nas pogostili kot se spodobi, ko nas obiščejo prijatelji. 
Ponujali smo nam raznovrstne doborote, od samega 
prihoda do trenutka slovesa. Kar je v teh okoliščinah 
potrebno še posebej poudariti, je, da smo bili ves čas 
zbrani na enem mestu, da smo bili tako rekoč sami in 
izolirani od drugih ljudi. A najlepša stvar je celotni servis 
okoli gostov, saj so od sprejema, razporeda za spanje, 
prek kuhanja hrane in postrežbe izvedli člani PD Novo 
mesto. Tri ture za pohode so bile lepo organizirane in 
izpeljane. Ni ga lepšega občutka, kot da bi bili gostje v 
njihovih domovih. Slaščice so zamesile njihove članice, a 
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Člani PD NM, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi 23. srečanja:

Organizacijski odbor in ostali člani društva, ki so pomagali: Anton Markovič - Tone, Fredi Bančov, 
Majda Markovič, Pavel Golob, Igor Pucelj, Martin Luzar - Tine, Robert Bozovičar, Klavdija 
Dolinar, Dragana Duvnjak, Mladen Živković, Branko Dolinar, Joži Praznik, Helena Adamlje, Tanja 
Rihtar, Dragica Zupančič, Jožica Rifelj, Aleš Rozman, Angelca Rozman, Jožica Jerman, Marija 
Novak, Marija Jeršin, Verica Schmuck, Roman Makše, Maja Makše, Martina Pevec, Anica Kovačič, 
Staša Šetinc, Katarina Rifelj, Kyra Markovič Hvala, Enja Bančov, Liza Bančov, Izabela Bančov, 
Marija Kastelic, Miha Makše, Maks Makše, Jože Hartman, Sebastijan Ajdišek i Nina Padovan. 
Pomagale so tudi Nina Drkušić, Martina Perašin in Nina Bančov.
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Poleg Mestne občine Novo mesto, ki je bila glavni pokrovitelj te prireditve, 

se zahvaljujemo tudi sledečim sponzorjem in donatorjem, ki so nam omogočili izvesti 

Srečanje: TOTAL d.o.o. Novo mesto – generalni sponzor

ADRIA MOBIL, d.o.o. Novo mesto

 ENSI d.o.o.

KMS MALERIČ d.o.o.  

AS INVEST d.o.o.

DOKTOR 1A d.o.o.
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ELTIM d.o.o.

FOLIJAPLAST d.o.o.    

IZDELAVA POLIETILEN FOLIJ, ROKAVOV IN VREČK IN TISK NA FOLIJE IN VREČKE

TISK ŠEPIC  d.o.o.

TOMAS, d.o.o., Novo mesto

VARIA INŽENIRING d.o.o. 

NAPRO BIRO d.o.o.

NNRN NEPREMIČNINE d.o.o. Novo mesto

VITA, Trebnje, d.o.o.
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IMENIK STALNIH  ČLANIC  SREČANJ PLANINCEV BALKANA NA 
NIVOJU DRUŠTEV IN KLUBOV

BOSNA IN HERCEGOVINA 

bedrag@gmail.com
            ramo_seper@hotmail.com 

1. PD “KONJUH”   Patriotske lige br .4  75000 Tuzla
2. PD “ŽELJEZARA”    Fra Ivana Jukića br. 1    72000  Zenica
3. PD “KOPRIVNICA”, Bosanska br. 51, 70230 Bugojno koprivnica@bih.net.ba

emsa_bo@hotmail.com 

БУГАРСКА (BOLGARIJA)

vinel@abv.bg   

katidotcheva@abv.bg 
              igigezgova@abv.bg 

ilieva_marijana@abv.bg

4. TD “POGLEDEC - BISTRICA” 1000 Sofija
5. Klub ekologija i turizam ETROPOLE, 2180 Etropole

(predsednik Kati Doceva)

6. TD “MUSALA”,  2000 SAMOKOV
pr. Marijana Ilieva, Samokov, Bratja Miladinovi 15

7. TD “RODOPEA”, Jagodina
(predsednik Todor Todorov) t.todorovvv@abv.bg

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (SEVERNA MAKEDONIJA)

8. PD „LJUBOTEN”  pf 204 (ul. Kuzman Josifovski Pitu 6), 1220 Tetovo
kontakt@pkljuboten.org.mk  

9. ZPSK “KOŽUF” pf 187, (ul. Maršala Tita 1), 1480 Gevgelija
karagonovam@yahoo.com 
ristokarkalasev@gmail.com   

10. SPAOK „ANTIGONEA”, 1440 Negotino spaok.antigonea@yahoo.com             
(predsednik je Aleksandar Gicovski, Klimentova 16 gicovski@yahoo.com 

          Zoran Angelov, Femo Kulakov 39)

SLOVENIJA

11. PD „NOVO MESTO“,  Seidlova cesta 48, 8000 Novo mesto           info@pdnm.si    
(predsednik Fredi Bančov)

fredi.bancov@siol.net     
tone@tomas.si 

12. PD „POSTOJNA“, Javorniška pot 24, 6230 Postojna
(predsednik Neva Šemrov) valentina.posega@postojna.si 

              info@pdpostojna.si

СРБИЈА (SRBIJA)

13. PSK „POBEDA“, Mačvanska 8, 11000 Beograd

14. PK „ŽELEZNIČAR“, 11000 Beograd

kontakt@pdpobeda.rs

kancelarija.zeleznicar@yahoo.com
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pdkamenjak@gmail.com  
igor.korlevic@optinet.hr

HRVAŠKA

15. PD „KAMENJAK“, Korzo 40/I, 51000 Rijeka

ЦРНА ГОРА (ČRNA GORA)

16. PK “GORICA” Bracana Bracanovića 68c, 81000 Podgorica            planinargorica@t-com.me




