
Na Okrešelj sta ga
prignala mama in ata

Položili
temeljni
kamen za
nov dom,
potem ko je

ta novembra
lani pogorel
do tal
Če bo vse po
sreči, ga
bodo odprli
leta 2022
MOZIRJE O Frischaufov dom
na Okrešlju je ena najbolj
priljubljenih koč v tem delu
Slovenije. Na leto ga obišče
okoli 23.000 planincev, tudi
letos, ko so ob gradbišču
postavili manjšo kočo, da jim

lahko ponudijo vsaj pijačo,
so imeli velik obisk. Tudi
zato si v Planinskem društvu
Celje Matica, kjer so poleg
doma na Okrešlju v požaru
izgubili še Kocbekov dom
na Korošici, želijo, da bi nov
planince sprejel čim prej. Pri
postavitvi bo pomagala tudi
država, sta ob včerajšnjem
polaganju temeljnega kamna
obljubila tako premier Janez
Janša kot gospodarski mini-
ster Zdravko Počivalšek.

Beton na roke
Delavci so že na gradbišču,

to je na skoraj 1400 metrih

nadmorske višine, okoli pa
čudovite gore Kamniško-

-Savinjskih Alp. Na Okrešlju
bodo kar prespali, saj bi bilo
prenaporno, da bi se vsak

dan vračali v dolino, ki je
oddaljena uro hoda. Konec

tedna je na vrsti temeljna
plošča, pojasnjuje predse-
dnik PD Celje Matica Franc
Povše: »To bo res velik zalo-
gaj. Obrnili smo se tudi na
širše slovensko planinstvo
in bil je presenetljiv odziv, v
soboto pride sem pomagat
okoli 40 planincev.« Prav

logistika je najtežji zalo-
gaj, razlaga vodja projekta
izgradnje doma in generalni
sekretar PZS Matej Planko:
»V temeljno ploščo gre več
kot 100 kubičnih metrov
betona. To bi bil zalogaj že
v dolini, tu bo pa treba ves
ta beton zmešati na roke,

vrnili se bomo 30 ali še več
let nazaj, ko so naši starši
gradili hiše in udarno zaliva-
li plošče. Tu bo podobno.«
Še letos oziroma do prvega
snega načrtujejo, da bodo
poleg temeljne plošče
zgradili oporni zid, pozidali
pritličje, potem pa zaščitili
pozidano za čez zimo. V tem

času bodo poiskali izvajal-
ca za gradnjo zgornjega,
montažnega dela stavbe. Kot
je dejal Planko, bo izvajalec

v pomladnih mesecih leta
2021 montažno konstrukci-
jo pripravil v delavnici, ko
bodo vremenske razmere
dopuščale, pa jo bodo po-

stavili na Okrešlju. Kdaj bo
koča lahko sprejela planince,
Povše pravi, da je bolj kot od
vremena odvisno od financ:
»Glede na vse danes dane
obljube z optimizmom zre-
mo v prihodnost in računa-
mo, da bi kočo lahko odprli
leta 2022.«

Denar tudi od
prodaje majic
Novi dom bo stal 1,2 milijo-
na evrov.
PD Celje
Matica bo
prispevalo
200.000 evrov
lastnih sredstev, poleg še
dodatnih 60.000 evrov, ki

so jih zbrali z donacijami in
od prodaje majic, šalov in
koledarjev. 100.000 evrov
bo prispevala Planinska
zveza Slovenije in država
200.000 evrov. Kot je dejal
Povše, bo ta denar zadoščal
za prvo fazo gradnje: »Kar

dober odziv je tudi v mate-
rialu. Recimo cementarna z
Anhovega nam je dala ves
cement zastonj, dobili smo
tudi nekaj mrež od Kovinar-
ja z Jesenic. Ključno pa je
prostovoljno delo. Tu je bilo
že opravljenih okoli 4000
delovnih ur. Če to preraču-
nate, je to lepa številka.«
Da bodo državni denar za-
gotovo dobili, bo formalno
urejeno še ta teden, je zago-
tovil gospodarski minister
Zdravko Počivalšek. Dodal
je, da iščejo način, kako bi
sistemsko rešili financiranje
obnov planinskih koč, ki jih
je v Sloveniji 162: »Preno-
čitve v gorskih planinskih
krajih rastejo hitreje kot
drugje in so v zadnjih
letih prevzele primat v
Sloveniji in ga bodo
dolgoročno tudi
držale, če bomo
vsi skupaj znali

to držati v pravo
smer. V tem pri-

meru verjamem,
da je to velika zgodba

o uspehu.«

Planine družijo

tudi poslance
Pomoč je obljubil tudi
premier Janez Janša, ki je
spomnil na enotnost pri po-

moči za obnovo domov na
Okrešlju in Korošici: »Lani
smo še kot opozicija vložili
amandma za del sredstev,

ki so potrebna za izgradnjo
tega doma, in slovenski par-

lament je doživel enega od
redkih trenutkov popolne

enotnosti. Prav vsi poslanci
smo to podprli. To se ne
zgodi velikokrat in kaže
tudi na to, da so slovenske
planine in vse, kar je s tem

povezano, globoko v naših
srcih, del naše nacionalne
identitete in nekaj, kar nas
združuje. Ta vlada podpira
vse, kar nas kot narod zdru-
žuje, in bomo tudi v priho-
dnje pomagali pri zagotavlja-

nju tistega dela sredstev, ki
najbrž še manjkajo.«
Te besede si bodo zagotovo
najbolj zapomnili v planin-
ski zvezi in v PD Celje Ma-
tica. Sredstva za izgradnjo

doma sicer še vedno zbirajo
tudi prek SMS-sporočil,

čez nekaj tednov pa
bodo na voljo tudi

koledarji za leto

2021, lani so jih razprodali

v rekordnem času. Da so
planine tiste, ki združujejo,
pa je povedal tudi Poči-
valšek, ki je priznal, da ni
najboljši planinec: »Kolegica
poslanka Mateja Udovč me
je po dolgem času prisilila,
da sem začel spet hoditi v
planine. Na Okrešlju sem
bil prvič leta 1968, ko sta me

pa mama in ata prignala.
Takrat je bilo manj naporno
kot danes. Malo me je treba

Šrisiliti, ampak uživam.«
PELA KURALT

4000
delovnih ur so že

opravili.
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Polaganja temeljnega kamna sta se udeležila tudi premier Janez
Janša in gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ob njiju še (z leve)
generalni sekretar PZS in vodja projekta izgradnje novega planinskega

doma na Okrešlju Matej Planko, predsednik PD Celje Matica Franc
Povše ter podpredsednik PZS Miro Eržen, foto: Spela kuralt

Od nekdaj je bil priljubljena točka planincev, foto: igor momc

Pogorišče FOTO: ARHIV PZS
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društva Celje HKL
Matica pri polaganju
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