
Nagovor predsednika PD Trbovlje ob otvoritvi slikarske razstave Vinka Pfeiferja v Delavskem 

domu Trbovlje. 

 

 

Spoštovani! 

 

Kot predsednik planinskega društva Trbovlje, imam prijetno dolžnost, da vas prav lepo pozdravim 

na razstavi slik s planinsko tematiko, našega dolgoletnega, aktivnega in vsestranskega člana Vinka 

Feiferja. Še posebej nas veseli, da si je, ob tej priliki, vzel čas in se nam pridružil tudi predsednik 

Planinske zveze Slovenije, gospod Bojan Rotovnik, ki ga ob tej priliki še posebej pozdravljam. Prav 

tako velja lep pozdrav starosti planinstva v Trbovljah in častnemu občanu Občine Trbovlje g. Tinetu 

Lenarčiču, vsem udeležencem kulturnega programa in seveda tudi ostalim gostom in obiskovalcem, 

ki s svojo navzočnostjo dajejo priznanje avtorju razstave, za njegovo uspešno povezovanje 

planinstva z umetnostjo oziroma slikarstvom. 

Vinko se je rodil 18.12.2015 v Trbovljah, koder se je tudi šolal, hodil v službo in se, kod pedagoški 

vodja praktičnega pouka na Kovinarski šoli STT tudi upokojil. V življenju je bil zelo aktiven in 

ustvarjalen na veliko področjih. Največ časa in energije je vložil v planinsko dejavnost, kjer je 

aktiven že od svoje mladosti in kjer je, kljub svojim 80 letom, še vedno organizator in uspešen 

vodja planinske sekcije pri Društvu upokojencev Trbovlje. 

 Druga njegova velika ljubezen je zborovsko petje, koder še danes redno prepeva v MPZ Zarja in 

občasno tudi v drugih zborih. V tem času pa se je udejstvoval tudi na literarnem področju, saj je 

napisal knjigo o Mrzlici ter veliko pesmi, basni, pravljic in celo igro, vse s planinsko tematiko. 

Nekoč mi je celo zaupal, da piše tudi Sago o vasi Završje pod Kumom. 

Danes se nam predstavlja v novi podobi in sicer kod amaterski slikar, ki riše ročno v enostavnejših 

klasičnih tehnikah. Seveda zopet prevladuje planinska tematika v širšem smislu, saj večina slik 

prikazuje naravo z vso njeno lepoto in prebivalci. 

Vinko je član Planinskega društva Trbovlje od leta 1954, to je polnih 60 let. Največ se je 

udejstvoval na področju mladinskega odseka, saj je kmalu postal mladinski vodnik in načelnik tega 

odseka. V tem času se je veliko posvečal delu z osnovnošolskimi otroki in pomagal mentoricam pri 

vodenju izletov šolskih otrok in se ukvarjal tudi z orjentacijo, pri čemer se je aktivno povezoval   z  

Mladinsko komisijo pri Planinski zvezi Slovenije. Kmalu je postal tudi planinki vodnik, najprej A in 

potem B kategorije ter kasneje uspešno končal izobraževanje za inštruktorja planinske vzgoje. Ob 

tem je opravil tudi izpit za turističnega vodnika. Kot načelnik izobraževalnega odseka je organiziral 

številna izobraževanja za mentorice in planinske vodnike, pri čemer je tesno sodeloval z različnimi 

Komisijami pri PZS. Vseskozi je bil član UO PDT, koder je aktivno pomaga tudi pri drugih 

dejavnostih društva, od gospodarske dejavnosti do raznih prireditev, ki smo jih organizirali v 

matičnem  društvu. Je tudi pobudnik in ustanovitelj Kluba ljubiteljev Mrzlice in dolgoletni vodja 

planinske sekcije pri Društvu upokojencev Trbovlje. Organiziral je tudi kar nekaj izletov pevskih 

zborov v planine, vključno z Triglavom, koder pevci, na naprej izbranih zgodovinskih mestih,  

zapojejo pesmi povezane s tem okoljem oziroma njegovo zgodovino ali znamenitimi osebnostmi, ki 

so se rodile ali delale v tem okolju. 

To je bil le kratek in bežen pregled Vinkotovega obsežnega udejstvovanja, predvsem na planinskem 

področju. Za svoje delo je, seveda, prejel veliko društvenih, lokalnih in tudi republiških priznanj iz 

vseh področji udejstvovanja. Na področju planinstva je prejel vsa možna društvena, meddruštvena 

in zvezna priznanja, vključno z najvišjim priznanje PZS, to je svečano listino, ki jo je prejel leta 

2012, ob 100-ti obletnici Planinskega društva Trbovlje. Je tudi častni član PD Trbovlje. Za delo na 

drugih področjih moramo izpostaviti vsa Gallusova priznanja za zborovsko petje ter priznanja 

SITKS, Zveze prijateljev mladine, Zveze rezervnih vojnih starešin, Društva upokojencev Trbovlje, 

Turističnega društva-zlato vrtnico in občinsko priznanje Tončke Čeč za udejstvovanje na kulturnem 

in planinskem področju.  

O Vinku Pfeiferju bi lahko še veliko govorili, vendar smo se danes zbrali predvsem zato, da si 

ogledamo njegovo razstavo slik in zato bom končal s to kratko predstavitvijo avtorja razstave. Sedaj 



pa vabim tudi druge goste in udeležence te prireditve, ki bi želeli Vinku še kaj povedati, da stopijo k 

mikrofonu in prevzamejo besedo. Sam pa bi izkoristil to priliko in se Vinku še enkrat iskreno 

zahvalil za vse kar je storil za razvoj planinstva v Trbovljah in širše. Na koncu še iskrene čestitke za 

vzorno pripravljeno razstavo z željo, da bi še dolgo užival v stvareh, ki jih rad dela in naj mu pri 

tem služi tudi zdravje. 

                                                                                                                                                                                           

Bojan Gorjup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


