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KAKO točno se je porajala ide-
ja o ustanovitvi neformalnega 
druženja ljubiteljev pastir-
skih klobukarjev Slovenije, 
smo izvedeli ob 15. srečanju 
imetnikov t. i. Franjevih klo-
bukov na Veliki planini. Tam 
se je zbralo več prijateljev, ki 
jim je skupno posedovanje 
pokrival v stilu pastirjev s 
Travnika v občini Ljubno ter s 
planin Gorenjske, Koroške in 
Štajerske. Izključno usnjene 
klobuke izdeluje nekdanji po-
klicni voznik avtobusa pri Iz-
letniku Celje Franjo Marovt 
z Ljubnega ob Savinji, ki je 
volan ob upokojitvi zamenjal 
za šivalni stroj, ko se je nalezel 
spokojnega pohajkovanja 
po bližnjih planinah in se 
srečeval s pastirji na prelepih 
pašnikih Zgornje Savinjske in 
Zadrečke doline. Tam je našel 
svoj mir, zaposlil je svoje 
noge brez štirih koles in za 
svoj hobi, izdelavo pastirskih 
pokrival, uporabil predvsem 

nekurantne kose kosmatih ži-
valskih kož. Pozneje je izdelal 
že veliko pražnjih pastirskih 
kompletov, poleg obveznega 
klobuka telovnik ali podalj-
šano ogrinjalo ter pastirsko 
bisago. Komplet se nosi ob 
osebnih priložnostih skupaj 
s pastirsko, ročno obdelano 
palico.

Klub klobukarjev
Prvo pravo in načrtovano 
vsakoletno srečanje imetni-
kov Franjevih klobukarjev je 
spontano organiziral Korošec 
s Prevalj Mirko Lečnik z 
močno podporo citrarke Cite 

Člani Enote za zveze Civilne zaščite Mestne 
občine Celje so izvedli 24-urno vajo, v 
kateri so prikazali področje svojega dela. 
Udeležili so se mednarodnega radioama-
terskega tekmovanja FieldDay, in sicer v 
kategoriji CW – radiotelegrafija. Z izhodno 
močjo samo 5 W so vzpostavili 450 zvez z 
različnimi operaterji na petih celinah. Vaje 
se je udeležilo 10 pripadnikov enote, članov 
Radiokluba Celje – S53EOP. Dogodek na 
sotočju rek Ložnice in Savinje, na t. i. celjski 
Špici, so si ogledali tudi poveljnik CZ MO 
Celje Jože Plešnik in njegov namestnik Vasja 
Krenker ter svetovalec za zaščito, reševanje 
in pomoč pri MOC Željko Cigler. S. N.

Celjski operaterji  
na radioamaterskem 
tekmovanju

Upokojeni šofer izdeluje kosmate klobuke
15. srečanje pastirskih 
prijateljev Slovenije na 
Veliki planini v znamenju 
klobukarjev Franja Marovta

Imenitna družba dveh županov in štirih 
klobukarjev s karizmatičnim pastirjem 
Petrom Erjavškom FOTOGRAFIJE: JOŽE MIKLAVC

Župan občine 
Kamnik Matej Slapar

Franjo Naraločnik, 
župan občine Ljubno

Rafko Žerovnik v planinah 
in gorah nikoli ne manjka.
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So predani gasilci. 
FOTO: LUDVIK KRAMBERGER

Najlepše je 
praznovati 

s pravimi ljudmi, 
vsem tukaj pa 
klobuk gor ali dol!

Anton Sedeljšak, prvi iz družbe Sam, 
rad podpre prijateljsko druženje.


