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110 LET TRADICIJE BISTRIŠKEGA PLANINSTVA

Ilirskobistriška podružnica SPD je bila ustanovljena že 
leta 1907. S tem je prevzela skrb za širjenje planinske 
ideje, organiziranje planinskih izletov na Snežnik in 
okolico, urejanje planinskih poti in gradnjo planinske 
koče. 
Žal se je začela prva svetovna vojna, po njej pa so prišle 
povsem nove družbeno-politične razmere. Območje je 
pripadlo Kraljevini Italiji, zato je prihajalo do nevšečnosti 
z italijanskimi planinci, prepovedi slovenskih društev… 
Navkljub vsemu so domačini obiskovali svoj Snežnik!

Planinska dejavnost Bistričanov se je izjemno živahno 
širila po koncu druge svetovne vojne.  Društvo je bilo 
obnovljeno že leta 1945 in kmalu so se začela živahna 
dela: obnovili so kočo v Črnem dolu, preuredili kočo na 
Sviščakih, postavili postojanko na Snežniku… Prirejali so 
pohode, ne samo na Snežnik in okolico, odhajali so tudi 
v visokogorje, obiskovali tuja gorstva… Zimski pohod na 
Snežnik je z leti postal ena največjih tovrstnih prireditev 
na Primorskem, dobro poznana preko meja. 

Pri tem planinski navdušenci niso pozabili tudi na 
mlade in najmlajše v šolah in vrtcih. Prav tu so nastale 
pobude in začetki akcije »ciciban planinec«, ki je prerasla 
v današnji program Planinske zveze Slovenije. Tu je še 
nepogrešljiva skupina gorskih reševalcev, pa planinska 
skupina Bazovica z Reke, najnovejši turno kolesarski 
odsek…



PREGLEDNA DOKUMENTARNA RAZSTAVA

skuša v sliki in besedi prikazati nastanek in razvoj 
planinstva na primorsko- notranjskem območju ter 
njegove raznolike dejavnosti v preteklosti in danes.

V začetku 20. stoletja so bile za Primorce gore zelo 
daleč, a navkljub temu so tudi oni prav kmalu okusili 
njih lepoto in veličino gorske narave. Ljubezen do 
gorskega sveta, do domače zemlje in do svojega naroda 
ter želja, da bi se postavili po robu potujčevalnemu 
pritisku italijanskih fašistov, jih je spodbudila, da so 
začeli ustanavljati podružnice Slovenskega planinskega 
društva, ustanovljenega v Ljubljani leta1893. Tako je že 
leta 1903 nastala ajdovsko-vipavska podružnica, leta 
1904 tržaška, leta 1907 pa bistriška.  
Planinska dejavnost se je še posebej razmahnila po 2. 
svetovni vojni. Nastajala so nova društva in  razvijala 
nove dejavnosti, da bi privabila čim širši krog članstva. 
Proces, ki traja tudi danes; pri tem pa ni pozabljena več 
kot stoletna tradicija slovenskega planinstva.

Vabimo Vas na

OTVORITEV DOKUMENTARNE 
RAZSTAVE
 

MED MORJEM IN 
GORAMI
v petek,  19. januarja 2018,  ob 18. uri  

Predstavil se bo Meddruštveni odbor planinskih 
društev Primorske, ki združuje 10 planinskih društev in 
5 športno plezalnih društev z območja slovenske Istre in 

Trsta, Krasa, Brkinov, Ilirske Bistrice in Postojne.

Po krajši otvoritveni slovesnosti s kulturnim programom, 
ki jo bo vodila predsednica Meddruštvenega odbora PD 
Primorske Maruška Lenarčič, se bomo družili prijatelji in 

ljubitelji gorskega sveta.

Razstava bo na ogled do 7. februarja 2018.
Med tednom si jo lahko ogledate med 9.00 in 16.00 uro,
ob sobotah - nedeljah pa  med 15.00 in 17.00 uro.

Emil Rojc, 
župan Občine Ilirska Bistrica

       Meddruštveni odbor                                                                                     
Planinskih društev Primorske


