
OBVESTILA
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Ljubljana, 11. oktober 2009 letnik 35 številka 10



     Obvestila Planinske zveze Slovenije

Letnik 35 / številka 10 -2009                             2 

V S E B I N A 

AKTUALNO   
METULJ
KOROŠEC NA NAJVIŠJIH VRHOVIH VSEH CELIN      

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
SKUPŠ INA CAA 
MEDNARODNA KONFERENCA O REPROCITETI 
100 LET LAV 
UPOKOJITEV VOJKA ROBNIKA 
PZS NA SEJMU NARAVA – ZDRAVJE 

KOMISIJE UPRAVNEGA ODBORA PZS PORO AJO
KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 
IZ PLANINSKE ZALOŽBE 
VODNIŠKI KOTI EK
KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI 
GOSPODARSKA KOMISIJA

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI 
VABIJO
PORO AJO

03
04

06
06
07
08
08

09
12
13
13
21

23
25

MLADINSKA PRILOGA _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      rumena

MOŽNOST PLA ILA S PLA ILNIMI KARTICAMI NA SEDEŽU PZS 

Vse obiskovalce Planinske zveze obveš amo, da je na sedežu Planinske zveze Slovenije možno 
pla ilo s pla ilnimi karticami: BA, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express 
in Karanta. 

TRANSAKCIJSKI RA UN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE je odprt pri:
A BANKI, d.d., Ljubljana, pod številko: 05100-8010489572

Slika na naslovnici: Metulj, foto: Matjaž Šerkezi



Obvestila Planinske zveze Slovenije

                                                                       3                         Letnik 35 / številka 10 - 2009    

AKTUALNO

METULJ

             Franc Oderlap (foto: Davo Karni ar) 

 sredo, 7. oktobra se je vrnil Davo Karni-
ar brez svojega tovariša Franca Oderla-

pa, s katerim sta skupaj odšla v Nepal le 
slab mesec prej. Njuna odprava na Manaslu je 
bila del širšega na rta, prvega smu arskega 
spusta s K2 (8611 m), druge najvišje gore sve-
ta, kar naj bi se zgodilo prihodnje leto, 2010. 
Na Manasluju sta nameravala preizkusiti opre-
mo, pa tudi sebe, saj je že kar nekaj asa 
minilo, kar sta bila zadnji  nad 8000 metri. 
Spomnimo se: leta 1993 je Davo že nameraval 
smu ati s K2, a sta smrt Boštjana Kekca in obi-
len sneg, ki mu je sploh zasul smu i, to prep-
re ila. Leta 1995 je sledil uspešen prvi smu ar-
ski spust z Anapurne, pet let kasneje pa z Eve-
resta. Takrat mu je bil prvi  v odlo ilno pomo
pri vzponu Franc Oderlap. Takrat sem se tudi 
sam ukvarjal s to odpravo in Oderlap mi je 
padel v o i kot lovek brez posebnosti, torej 
miren in preudaren, pa brez izstopajo ega ega 
modernih alpinistov. Dava je spremljal po naj-
višjih vrhovih vseh celin, mimogrede sam 
oplemenitil to svojo zbirko z res najvišjim 
vrhom Oceanije. Z enakim obrazom kot uspeh 
na Everestu je prenesel zavrnitev Šiše Pangme. 
Pomo  in podpora drugim je bila njegovo bis-
tvo. Že vzdrževanje v tovarni – vzdrževalec in 
vodja vzdrževanja – nosi to visoko vredno, ep-
rav redko nagrajevano lastnost v sebi. 

Potem se sre ata kos ledu in lovek, oba v 
istem del ku sekunde na istem mestu. Pritože-
vati se nad usodo je nesmiselno. Kogar se pri 
tridesetih letih dotakne alpinizem tako mo no, 
da že pri prvem vzponu ve, da je to za vse 
življenje tisto pravo, ni žrtev usode. Tudi to, 
da vedno udari najboljše, ni res. Izgubo najbo-
ljših le bolj ob utimo.
Dve uri po Davovem prihodu je bila na PZS 
tiskovna konferenca. Tudi te so nepredvidljive. 
V asih bi Zveza rada javnosti sporo ila kaj, kar 
se ji zdi pomembno, novinarjev pa ni – so 
sicer, a le štirje, pet morda, TV kamere pa 
nobene. Ali to slovenske javnosti ne zanima, 
ali le novinarjev? V resnici ne zanima javnosti, 
oziroma si morda ta javnost misli, da bo že 
zvedela, kar bo potrebovala. Na tej konferen-
ci, v sredo to no opoldne, se je pa kamer kar 
trlo. Cilj novinarjev je prodaja novic. Zaradi 
Oderlapa je narasla naklada asopisov, ve
ljudi gleda TV in ve  jih brska po internetu. 
Novinarji samo opravljajo svoj poklic, javnost 
od njih zahteva, eprav jih pogosto v isti sapi 
zmerja za senzacionaliste, senzacije. 
Na o Oju je umrl neki bogataš – takoj po tis-
tem, ko je veselo z vrha sporo il svoj uspeh. 
Na »Gore – ljudje« je bilo takoj ez tiso  »kli-
kov« eprav to Slovencev ni v ni emer zadeva-
lo. Že trikotnik » o Oju – bogastvo - smrt« je 
bil dovolj velik magnet. Ali je imel ženo, otro-
ke, prijatelje, ki jim je morda hudo za njim, 
nikogar ne zanima. To je njihov problem. 
Bole ina ob Oderlapovi smrti bo postala last 
njegovih najbližjih, drugi bomo imeli le kak 
problem. Davo, ali in kako speljati na rt do 
konca, PZS, kako pravilno dozirati informacije 
novinarjem in kako jih ne informirati ve  kot 
je treba, podjetje, kako nadomestiti delovno 
nenadomestljivost. 
Za etek tehle Obvestil krasita dve sliki. Na tej 
pri lanku je himalajec v polni mo i, na naslo-
vnici pa krhka lepota metulja. Pa vendar je bil 
alpinist s slike – Franc Oderlap – manj kot pol 
ure po posnetku le še nemo no telo sredi raz-
trosenih ledenih kock. Spominjali se ga bomo 
kot dobrega loveka, spominjajmo se pa tudi 
minljivosti svoje mo i. Ni  bolj trdna ni od 
krhkosti metuljevih kril.

Tone Škarja

V
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KOROŠEC NA NAJVIŠJIH VRHOVIH VSEH CELIN 

Antarktike. S tem je stopil še na vrh zadnjega v seriji sedmih najvišjih vrhov vseh kontinentov. Ampak 
še za tem se je podal na Papuo – Novo Gvinejo, kjer se je povzpel na 4884 metrov visoko Carstenszo-
vo piramido. Z enim redkih zemljanov, ki so stali na najvišjih vrhovih vseh kontinentov, smo takrat 
opravili kratek intervju.

Že nekaj asa je preteklo, odkar si se vrnil s Papue Nove Gvineje, kjer ti je 2. decembra uspelo 
opraviti vzpon na 4884 metrov visoko Carstenszovo piramido, najvišji vrh Oceanije. Zakaj Car-
stenszova piramida? Verjetno zato, ker najvišji vrh Avstralije, Mt. Kosciusco, na katerem si že 
bil, s svojimi 2229 metri ni tudi najvišji vrh Oceanije, h kateri lahko prištevamo Avstralijo?

Prvi, ki mu je to uspelo – Reinhold Messner – tam nekje v osemdesetih letih, je dejal, da e želiš 
narediti »7 summits«,  je Carstenszova piramida tista, ki zaokrožuje to celoto. Pa sem šel in mi je 
uspelo.

Gre za najnižjega od sedmih vrhov. Ampak verjetno zdale  od tega, da bi bilo enostavno?

Ja, e odštejemo avstralski Mt. Kosciusco, je ta najnižji. Ampak je res lep in po tisku od vseh v tem 
projektu tudi tehni no najbolj zahteven. Gora je skalnata, stena malo podobna triglavski, le da je 
nižja – tam nekje 600 metrov. Ves as so težave od III. do IV. stopnje po UIAA, pol raztežaja je šesti-
ce, po nekaterih podatkih celo VI+ in druge poti kot pa tam ez – preko rahlo previsnega detajla – 
 enostavno ni. Moraš to splezati, e ho eš na vrh. So pa v steni še težje smeri, ta je najlažja. Odprav 
tu ni mnogo in je možnosti za dobre vzpone še ogromno. Ampak ve ina ljudi, ki pride sem, gre le po 
normalki na vrh, eprav je v steni nekaj težavnih smeri in še ogromno možnosti za nove. Je pa res 
izredno lepo. Bazni tabor je kot v risanki – postavljen ob jezercih. Res škoda, da je tako dale .

To verjetno ni bil tvoj na rt že od za etka? Kdaj si prišel do ugotovitve, da ti lahko uspe nekaj 
tako izjemnega – stati na najvišjih vrhovih vseh kontinentov?

Pred Everestom o tem nisem niti razmišljal, niti nisem upal. Ko sem bil leta 1999 na Cho oyu in sem z 
vrha v lepem vremenu videl Everest, si nisem mislil, da bom na njem stal že naslednje leto, saj je že 
pogled nanj bil velika nagrada. Potem ko je Davo Karni ar dejal, da bo poskusil smu ati z vseh sed-
mih, pa so seveda prišle tihe želje. 

Kako si je sledilo »veli astnih sedem«?

Najprej je bil Everest, eprav sem bil že prej na Aconcagui. Na Aconcaguo sem šel potem še enkrat. 
Potem Elbrus, Kilimanjaro v Afriki in avstralski Mt. Kosciusco, Aljaska, Antarktika in zdaj Carsztenso-
va piramida. 

Ta tvoj 7 summits bi lahko imenovali tudi 7+ summits. Dejansko si že pred Carstenszovo piramido 
stal na najvišjem vrhu Avstralije – Mt. Kosciusco.

Ja, lahko bi rekel 8 summits ali pa 7+ summits, a dejansko niti ni važno. e povem po resnici, mi je 
to, kdo katerega priznava za najvišjega, in ali sem prvi Slovenec, ki je to naredil, pravzaprav vseeno. 
To sem naredil zase, za svoje veselje. Je sedaj, ko je to na nek na in kon ano, seveda lep ob utek.
Da sem nekaj zaokrožil, naredil neko celoto. Najbolj lepo pa je bilo spoznavat vse te daljne kraje, 
kulture in sedaj s še ve jim zanimanjem spremljam lanke, ki pišejo o drugih, ki se lotevajo tega 
projekta. 

Davo Karni ar, s katerim sta bila skupaj na ve ini teh vrhovih, tokrat ni bil zraven. Kako to? 

Davo se je preselil v novo hišo, dobil je otroka in se je bolj posvetil družini. Ves as je bil pri stvari, 
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nas pospremil na pot, nas pri akal ob povratku, ampak zraven ga ni bilo. Je pa  malo druga e posta-
vil svoje trenutne prioritete, svoj projekt pa je itak že zaklju il.

Ti pa kar uspeva »skrivati« te tvoje dosežke. Ne vem, e zate sploh ve kdo, razen alpinistov, 
morda etrt sokrajanov ter najbližji sosedje in sorodniki.

Saj pravim, da sem to delal zase. Nekega pompa pred odhodi nima smisla zganjati, ker nikdar ne veš, 
kaj bo. Po prihodu domov pa so itak druge obveznosti prve. Pa že po naravi smo Korošci raje bolj tiho 
in ne obešamo vsega na velik zvon. Verjetno za to vedo le moji najožji sorodniki in tisti, s katerimi se 
družim, nekaj sodelavcev, to pa je po moje že vse.  

Kako potem to opravi iš pred sponzorji?

Sem Meži an, ve  kot pol življenja delam v Prevaljah, sem pa lan kluba v rni in po mikrolokalnih 
kriterijih itak ne spadam ne sem ne tja (smeh). Po Everestu sem bil športnik leta v Mežici, to pa je, 
kar se podpore lokalne skupnosti ti e, že skoraj vse. Ves as imam le dva sponzorja, ki sta mi pri pro-
jektu 7 vrhov stala ob strani: frizerstvo Tasi  iz Mežice, ki me zastonj striže, in pa Elektro tim d.o.o. 
oz. Janez Žalig osebno. Na Everestu je bila sistemati no zagotovljena podpora celotni odpravi. Pri 
odpravi na Antarktiko me je delno sponzorirala firma Lek d.d, kjer sem zaposlen, nekaj pomo i sem 
dobil še od posameznikov, druga e pa je to že vse. Na mojo sre o pa mi v podjetju omogo ijo koristi 
letni dopust v enem kosu in imajo razumevanje za mojo dejavnost. V asih se kar udim, koliko pod-
pore od mati nih planinskih društev in klubov ter ob in dobijo nekateri posamezniki po Sloveniji, ki 
so v primerjavi z mano skoraj bogataši. Mi na Koroškem smo glede tega prekleto trdi, drugod je, kot 
kaže, to malo druga e. Tako mi pred sponzorji tega sploh ni treba opravi evati, prijatelji, kot je 
Janez, pa tako ali tako vedo, za kaj gre. Danes dobiti sponzorja, ki te ne osebno pozna, je po moje 
nemogo e. Zato to, kar imam, še bolj cenim,

Zanimivo, da v koroškem alpinizmu zadnja leta uspevajo najboljše stvari ravno tistim, ki vsaj 
sprva niso bili tipi ni predstavniki »dobrih fantov«. Flis – nemogo . La en – katastrofa. Ti – padel 
z neba, od nikoder. Govorim seveda o vaših za etkih. Od kod si sploh ti priletel v alpinizem?

lan PZS sem od prvega meseca svoje starosti, ko me je v lanil o e, ki je bil zagret planinec. V asih 
je bila Mežica glede na delež prebivalcev, ki so bili lani planinske zveze, prva v Sloveniji. Torej sem 
lan PZS že skoraj petdeset let in sem dosti hodil v hribe. Nisem pa plezal, preden nisem že tam po 

tridesetih prišel h GRS. Potem me je pa potegnilo … Najprej Raduha in drugi hribi pri nas, pa zatem 
po Avstriji, Švici, Franciji, leta 1996 Aconcagua, kjer sem dobil nov zagon. Ko sem iskal nekoga, ki bi 
šel v Himalajo, sem se leta 1999 našel s Posavci in z njimi odšel na Cho Oyu. Tam so želje po novih 
vrhovih spet narasle. Ker dobro prenašam višino, na višini se zelo dobro po utim, so ti visoki vrhovi 
bili nekakšno logi no nadaljevanje. O itno imam za to prave gene, saj sem tudi z Everesta sestopal 
brez kisika, na vrh pa sem se odpravil kar iz tabora 2.  

Kaj boš po el zdaj? Država za državo? Na druge planete? V globino?

Najprej moram dati iz nog železje, s katerim so me poleti zakrpali. Druga e pa bom ostal kar na trd-
nih tleh. Bo treba najti nekaj zanimivega. Sem pa na vseh teh prehojenih poteh videl toliko ciljev za 
prihodnost, da se ne bojim, da bi ostal brez dela. Bolivijski del Andov, Pakistan, … kup stvari, ki sem 
jih do zdaj puš al ob strani, bo zdaj lahko prišlo na vrsto. Verjetno leta 2008 najprej malo okrog Bro-
ad Peaka in K2, potem bi še rad kaj šel v Himalajo, v Tibet, morda še kdaj na kakšnega osemtiso aka.
Je pa Himalaja trda, zato me trenutno precej vle e v Ande. So dosti krajši dostopi, lepi hribi.

Avtorstvo: www.alpikor.org
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 

SKUPŠ INA CAA 

 soboto, 12. septembra 2009 je v Inns-
brucku potekala redna skupš ina CAA. 
Planinska zveza Slovenije v Združenju 

držav alpskega loka sodeluje že od leta 1995. 
Planinska zveza ima tudi podpredsednica CAA 
g. Danila Škerbinek, ki je bil na to mesto izvol-
jen leta 2006. Leta 2004 je bil na podpredsed-
niško mesto izvoljen g. Milan Naprudnik, ki je 
to dolžnost opravljal do leta 2006.  
Na skupš ini CAA so bila podana poro ila komi-
sij CAA npr. za gorske športe, gorsko naravo, 
planinske postojanke, planinska pota,… Podan 
in sprejet je bil tudi letni plan o poslovanju.  

Delegati in lani predsedstva CAA, med njimi tudi 
Franc Ekar in Danilo Škerbinek 

Veliko asa je bilo namenjenega vprašanjem o 
stališ ih CAA do klimatskih sprememb v alp-
skem prostoru in obremenjevanju alpskega 
prostora z motornim prometom. Obravnaval se 
je predlog CAI (Club Alpino Italiano) o ustano-
vitvi Evropske planinske zveze. Evropska pla-
ninska zveza bi združevala planinske zveze 
evropskih držav in držav, ki se bodo v prihod-
nosti pridružile Evropski uniji. Potrebno bi bilo 
sodelovanje z evropskimi inštitucijami, poslan-
ci, ki bi se morali seznaniti s problematiko 
alpskega sveta. Predsednik PZS je potrdil in 
sprejel predlog, da bo naslednja skupš ina CAA 
27. marca 2010 v Sloveniji.  

Predsedniki planinskih zvez Švice, Slovenije, Južne 
Tirolske in Avstrije

___________________________________________________________________________________ 

MEDNARODNA KONFERENCA O 
REPROCITETI

 petek, 11. septembra je v Innsbrucku 
potekala redna letna mednarodna konfe-
renca zastopnikov planinskih organizacij 

združenih v posebnem dogovoru o sodelovanju, 
pomo i in zagotavljanju popustov pri no itvah 
lanov planinskih društev in klubov v planin-

skih postojankah. Udeleženci konference so 
obravnavali finan no poro ilo, revizijo. Po 
enoletni razpravi je bil sprejet nov poslovnik, 
v katerem so predpisani pogoji in pravice po 
zagotavljanju popustov in tudi pogoji za prido-
bivanje sredstev iz sklada reciprocitete. Pravi-
ca do sredstev iz naslova pomo i planinskim 

postojankam se nanaša na objekte, ki so nad 
nadmorsko višino 1500 m.  

Udeleženci konference 

V

V
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V statisti nem pregledu ležiš  je na podro ju 
Alp v planinskih postojankah na voljo 65.470 
ležiš , kjer se lahko uveljavljajo popusti. V 
Sloveniji je na voljo 2859 ležiš . Pravico do 
finan ne pomo i iz sklada reciprocitete ima 45 
postojank, ki so nad nadmorsko višino 1500 m. 
Najve je kapacitete ležiš  ima CAI (Club Alpi-

no Italiano) 18.173, sledi DAV (Nemška planin-
ska zveza) s 16.223 ležiš i, OEAV (Avstrijska 
planinska zveza) s 9.091 ležiš i. Planinska zve-
za Slovenije za planinske postojanke povpre -
no iz tega sklada dobi okoli 20.000 €, vpla a
pa med 3000 in 4000 €. Konference se je ude-
ležil tudi predsednik PZS Franc Ekar. 

___________________________________________________________________________________ 
100 LET LAV 

Predsedniki PZS, LAV in CAA 

Na praznovanju se je zbralo ogromno ljudi 

 oktobra 2009 so v kneževini Liechen-
stein praznovali 100 letnico planinske-
ga delovanja. Ustanovitev sekcije v 

okviru DAV je bila ustanovljena v letu 1909 in 
je tako delovala do pri etka 2. svetovne vojne. 
V na novo oblikovani in ustanovljeni    "kneže-
vini",  prakti no povsem samostojni pa so v 
letu 1946 ustanovili novo planinsko društvo 
LAV. Združuje blizu 2500 lanov, kar je zelo 
dobro saj ima Liechenstein 32.000 prebivalcev. 
So aktivni lani Združenja alpskega loka in tudi 
vsestransko aktivni in sodelujo i v planinski 
organizaciji in ostalih podro jih. Na slovesnost 
so povabili skoraj vse evropske planinske zve-

ze. Povabilu se je odzval tudi predsednik PZS 
Franc Ekar, ki je v nagovoru poudaril pomem-
bnost in nujnost medsebojnega planinskega 
sodelovanja  še posebej na podro ju  gorstva 
Alp, ki vse bolj izrazito postajajo srce Evrope. 
" eprav smo doživeli as, ko smo postali pri 
gibanju v gorah tako svobodni, kot so ptice in 
vetrovi, ki ne zaznajo in ne poznajo politi no
postavljenih državnih meja, smo prav v teh 
trenutkih teh vrednot svobodnega neomejeva-
nega gibanja v gorskem svetu še posebej z še 
ve jo skrbnostjo dolžni skrbeti za ohranjanje 
in varovanje gorskega sveta in vrednot, ki nam 
jih gore poklanjajo.." je dejal predsednik PZS 
Franc Ekar. Ob 100 letnici planinskega prazno-
vanja v kneževini Liechtenstein moramo pove-
dati, da ne smemo mimo zgodovinskega dejs-
tva, da so 18.11.1995 na ustanovni skupš ini 
CAA, ki je potekala  v Liechtenstein -u spreje-
li  sklep o ustanovitvi  »Združenja alpskega 
loka«  - to je tistih planinskih organizacij, ki 
aktivno planinsko in alpinisti no delujejo na  
podro ju Alp. O tej odlo itvi in pozitivnem 
mnenju zastopnikov planinskih zvez, društev, 
klubov iz osmih držav so  si sprejeli tudi t.i. 
»poslovnik« (Geschäftsordnung). V letu 2003 
pa je na redni skupš ini CAA predsednik 
PZS podal pobudo, da bi bilo smiselno in pot-
rebno, da se združba CAA oblikuje in uradno 
registrira, kot društvo na osnovi statuta in ura-
dne za to potrebne državne registracije. To se 
je na osnovi strinjanja in zato potrebnih skle-
pov lanic CAA sklenilo in potrdilo na redni 
letni skupš ini v letu 2003.  

Na osnovi tega sklepa na ustanovni skupš ini 
CAA kjer so sprejeli in potrdili prvi »statut« 
(Satzung) CAA se je izvedel  t.i. postopek 
državnega registriranja in  je CAA  28.06.2004 
prejela odlo bo in  dovoljenje delovanja za tri 
leta. Prvi predsednik državno potrjenega  
društva »CAA« je postal, bil izvoljen Roberto 
De Martini  in podpredsednik dr. Milan Naprud-
nik iz PZS. Tudi o tem nastajanju CAA v Liec-
htenstein-u  je bilo na tem praznovanju veliko 
spominjanja  in povedanega.  

3.
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UPOKOJITEV VOJKA ROBNIKA 

 septembra 2009 je v Postojni g. Vojko 
Robnik, poveljnik Letalske enote Poli-
cije ob upokojitvi pripravil priložnost-

no sre anje. V policiji je g. Vojko delal ve  kot 
40 let. Na mestu poveljnika Letalske enote 
Policije pa je delal zadnjih deset let.  

Je velik ljubitelj gora in narave in tudi zato je 
bilo sodelovanje s PZS vedno dobro. Sodeloval 
je pri mnogih akcijah, pomagal pri nesre ah v 
gorah, naravnih nesre ah. S pomo jo Letalske 
enote policije se je tehnika uporabe helikop-
terja razvila in je primerljiva s kvaliteto reše-
vanja v tujini. Vojko Robnik se je ob tej priliki 
zahvalil za korektno in uspešno sodelovanje. 
Poudaril je, da se je vseskozi prizadeval za 
posodabljanje opreme.  

Sre anja ob upokojitvi g. Vojka Robnika se je 
udeležila tudi ministrica za notranje zadeve 
ga. Katarina Kresal, bivši predsednik države g. 
Milan Ku an in mnogi sodelavci in prijatelji, ki 
so z njim sodelovali skozi leta službovanja v 
Policiji. Na sre anju je bil prisoten tudi Janez 
Remškar s katerim se je predsednik PZS ob tej 
priliki pogovarjal glede dodatnih zavarovanj v 
gorah. Predsednik PZS se je g. Vojku Robniku 
ob tej priložnosti zahvalil za izkazano pomo
in sodelovanje s priznanjem PZS.

5.
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KOMISIJE UO PZS PORO AJO

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 

OBVESTILA KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 

1. KVGN obveš a vse varuhe gorske narave IV. generacije, ki jim letos decembra pote e licenca, 
da bo obvezno licen no usposabljanje 24. oktobra 2009 v Mengeški ko i na Gobavici. Vsi ti varuhi 
gorske narave so dobili vabila po pošti, zamudniki I., II. in III. generacije pa se morate sami pri-
javiti najkasneje do 16. 10. 2009 na tel. 01 43 45 686 ali e-mail: matjaz.serkezi@pzs.si . 

2. Na željo odborov za varstvo gorske narave pri MDO PD in odsekov za varstvo narave v PD je 
KVGN letos spomladi pripravila in sprejela Pravilnik o priznanjih komisije za varstvo gorske nara-
ve, ki ga je aprila potrdil tudi UO PZS. Pravilnik je bil objavljen v Obvestilih PZS, št. 5, maja 
2009, najdete pa ga tudi na spletni strani KVGN. 
Letos bomo taka priznanja podelili prvi  na rednem letnem zboru Komisije za varstvo gorske 
narave v mesecu novembru, zato pozivamo vse odbore za varstvo gorske narave in odseke za 
varstvo narave v PD, posameznike in komisije, da do 15. 11. 2009 pošljete na KVGN tehtne in 
premišljene predloge za priznanja vaših najbolj zaslužnih in aktivnih GS in VGN in izjemoma dru-
gih lanov PZS, v skladu s pogoji iz pravilnika. Obrazec za pripravo predloga za podelitev prizna-
nja je objavljen na spletni strani KVGN. http://kvgn.pzs.si/ pri »jezi ku« Akti! 

3. Izdelane so tudi zna ke VARUH GORSKE NARAVE. Vsaka ima svojo številko, ki se ujema s šte-
vilko diplome VGN. Varuhi gorske narave jih boste dobili na licen nem usposabljanju v mesecu 
oktobru in na rednem letnem zboru v mesecu novembru 2009 ter ob drugih priložnostih.  Datum 
zbora bo objavljen v novembrskih Obvestilih PZS in na spletni strani KVGN. 

                                                                                                             na elnica KVGN 
                                                                                                              Rozalija Skobe 

___________________________________________________________________________________ 

SVE ANA PODELITEV DIPLOM 
NOVIM VARUHOM GORSKE
NARAVE

 soboto, 26. septembra 2009, je bila v 
Pirnatovi ko i na Javorniku sve ana 
podelitev diplom osemnajstim novim 

varuhom gorske narave sedme generacije 
usposabljanja po tem programu. Uvod v prire-
ditev je potekal na obmo ju Gore, kjer so nam 
planinci PD Križna gora in predsednik Društva 
za varstvo kulturne in naravne dediš ine Gora 
Emil Velikonja pri spomeniku Materi Gora 
predstavili zgodovino teh krajev ter geografske 
zna ilnosti. Slednje je skupaj z gorjanskim 
cvetjem predstavila  Elvica Velikonja, tudi 
lanica tega društva. Seveda ni manjkal tudi 

ogled znamenitega Otliškega okna s pogledom 
na Vipavsko dolino. V uvodnem delu sve anosti 
v Pirnatovi ko i, ki jo upravlja PD Javornik - 
rni vrh, se je v bogatem kulturnem programu 

predstavil moški pevski zbor, mlad, komaj 7 

let star harmonikar in en starejših let g. Ples-
ni ar,  o Javorniku, Pirnatovi ko i in sploh o 
planinstvu na tem obmo ju sta spregovorila 
doma inka, nova varuhinja gorske narave Anka 
Von ina in predsednik PD Križna gora Dušan 
Plesni ar, tudi nov varuh gorske narave in 
organizator te prireditve. Vse navzo e sta 
pozdravila tudi predsednik PZS mag. Franci 
Ekar, ki je posebej izpostavil pomembnost 
komisije za varstvo gorske narave in zasluge 
na elnice za njeno uspešno delovanje ter 
predsednik MD PD Poso ja Gregor Rupnik. Kra-
tek oris letošnjega usposabljanja je podala 
nato na elnica KVGN Rozalija Skobe, ki je v 
nadaljevanju predstavila tudi nove varuhe gor-
ske narave, katerim sta diplome o strokovnem 
nazivu, izkaznice in tokrat prvi  tudi zna ke
varuha gorske narave, podelila predsednik PZS 
in podpredsednik Rudolf Skobe. Vsi novi varuhi 
so, kot je že tradicija, prejeli tudi majice s 
posebno oznako VGN. Tudi ob zaklju ku sve a-
nosti in še pozno zve er so zvenele planinske 
in domoljubne pesmi pevskega zbora, harmo-

V
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nika in ljudska glasbila, zato si tudi za bogato 
pogostitev, ki so jo zagotovili planinci PD Križ-
na gora, oz. novi varuhi gorske narave s tega 
obmo ja, vsi skupaj resni no zaslužijo vso 
pohvalo, saj so prav taka, eprav manjša pla-
ninska društva, ki delujejo v dokaj razselje-
nem obmo ju, zagotovilo, da  bo planinstvo in 

varstvo gorske narave na tem obmo ju prisot-
no tudi v prihodnosti. Kot bi rekel nekdanji 
podpredsednik PZS Adi, to je bil res pravi pla-
ninski praznik. S to, že sedmo podelitvijo 
diplom, sta PZS in KVGN pove ala število varu-
hov gorske narave na skupno 144. 
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KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 
 (na pobudo Odseka za varstvo narave PD Gornji Grad)

VABI
VSA SLOVENSKA PLANINSKA DRUŠTVA,  

DA SE PRIDRUŽIJO 

VSESLOVENSKI AKCIJI PLANINSKIH POHODOV
OB MEDNARODNEM DNEVU HOJE 

Z NAMENOM OPOZORITI  SLOVENSKO JAVNOST NA PROBLEMATIKO NEDOVOLJENIH VOŽENJ V 
NARAVNEM OKOLJU 

IN

VZPODBUDITI NARAVI PRIJAZNO OBISKOVANJE GORA 

Z množi no udeležbo na pohodih po vsej Sloveniji bomo sporo ili javnosti in državi, da želimo 
aktivno in imprejšnjo ureditev te do sedaj neustrezno rešene problematike, ki se pojavlja na 
obmo ju celotne Slovenije ter se z vsakim letom pove uje in tako povzro a vse ve je negativne 
posledice za naravo in ljudi. Ker akcija sovpada s prihodom zime, želimo še posebej opozoriti na 
vožnje z motornimi sanmi, terenskimi vozili (offroad) in štirikolesniki.

Predlogi in usmeritve: 

Predlagamo, da društva organizirajo pohode v doma e predele, ki so najbolj problemati ni z 
vidika nedovoljenih voženj v naravnem okolju. Pri tem je zaželeno povezovanje ve  planinskih 
društev, morda kar v okviru MDO, ter vklju evanje sorodnih društev in organizacij, zato naj bi 
bili pohodi lokalno dobro medijsko podprti. S seboj povabite še kakšnega strokovnjaka s podro ja 
varstva narave, predvsem pa varuhe gorske narave. 
Pohode bi izvedli v NEDELJO, 18. oktobra 2009 v dopoldanskem asu. Da bo akcija potekala 
koordinirano, izvedbe pohodov sporo ite strokovnemu sodelavcu na PZS g. Matjažu Šerkeziju (01 
43 45 686) do petka, 16. oktobra 2009.

Primer povabila:

PD Gornji Grad v okviru te akcije organizira planinski pohod na Menino, v nedeljo – 18. oktob-
ra 2009 s pri etkom ob 7.00 uri izpred trafike v središ u kraja (nasproti gostilne Pri Jošku). Pot 
bo potekala mimo Semprimožnika preko Ov jega stanu (vzpon: 3 h, sestop: 2h). Vsak udeleženec 
pohoda prejme malico in aj v domu na Menini. Kontaktna oseba: Lojze Gluk – vodja odseka za 
varstvo narave, GSM: 041 354 693, email: lojze.gluk@siol.net . 
Vljudno vabljeni k sodelovanju! 

»HODIMO PEŠ V PLANINE – 
AVTOMOBILE, MOTORJE, MOT. SANKE, ŠTIRIKOLESNIKE ITD.  

PA PUSTIMO V DOLINI!« 

 Na elnica KVGN UO PZS 
Rozalija Skobe l.r. 



OVN O

V L IN I I
P AN SK ZALOŽB

PLEZALNI VODNIK VRŠIÈ
tretja, popravljena in dopolnjena izdaja
Vodnik je napisan v stilu ostalih podobnih plezalnih vodnikov, ki 
jih zadnjih deset let izdaja Planinska založba. To je pregledni 
vodnik celotnega obmoèja in zajema vse plezalne smeri, 
zaledenele slapove, alpinistiène smuke in opise zavarovanih poti. 
Vse smeri in variante so navedene orografsko, oziroma gledano v 
steno od leve proti desni.
Format: 13 x 21 cm
Obseg: 232 strani
Mehke platnice, barvne fotografije, skice z orisom smeri

Cena: 25,90 € - akcijska cena 22,01 € do 31. 10. 2009

KARTA STORŽIÈ - KOŠUTA
1 : 25 000
Izšla je nova karta Storžiè - Košuta v merilu 
1 : 25 000. 

Cena: 8,10 €

Informacije in naroèila:
Planinska zveza Slovenije,
Dvoržakova 9 (p.p. 214)
1000 Ljubljana

tel.: 01 434 56 84
fax.:01 434 56 90
email:
web:

planinska.zalozba@pzs.si
www.pzs.si
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VODNIŠKI KOTI EK

Na podlagi 15. lena Pravilnika o organiziranosti vodnikov PZS (Obvestila PZS, številka 4, 9. april 
2004) Vas vabim na 

ZBOR VODNIKOV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,

 ki bo v soboto, 21. novembra 2009, ob 09. uri v Izobraževalnem 
centru za zaš ito in reševanje na Igu (Zabrv 12, Ig).

DNEVNI RED:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora vodnikov 2009 
2. Poro ilo verifikacijske komisije 
3. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov 
4. Poro ilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2009  
5. Razprava o poro ilih 
6. Potrditev programa dela VK in finan nega na rta VK za 2010 
7. Podelitev priznanj Zaslužni vodnik PZS in astni vodnik PZS  
8. Razno

Vabljeni ste vsi vodniki PZS, pravico glasovanja pa imajo delegati in na elniki odborov vodniških 
odsekov MDO.                                                

Na elnik VK PZS 
Boris Madon l. r. 

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI 

___________________________________________________________________________________

LICEN NO IZPOPOLNJEVANJE 
MARKACISTOV PZS 
12. september 2009 pri Kontrabantarju 

icen nega izpopolnjevanja markacistov 
PZS, ki je potekalo v soboto 12. septem-
bra  2009 v gostiš u Kontrabantar v Dolen-

ji vasi pri Cerknici se je udeležilo 20 markacis-
tov iz 8 planinskih društev. Pri etek licen nega
izpopolnjevanja je bil po predvidenem urniku 
ob 8.00 uri, ko so se te ajniki zbrali pred gos-
tiš em. Navzo e sta pozdravila vodja OPP Not-
ranjske Marinka Pekovšek in na elnik Komisije

za planinske poti Tone Tomše.  

L

SLOVENSKA POT NA MANGART ZAPRTA

Komisija za planinska pota UO PZS obveš a, da je Slovenska pot na Mangart do nadaljnega 
ZAPRTA zaradi skalnega odloma in poškodovanih varoval. 
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Nato so se udeleženci zapeljali pod sam vrh 
Velikega Javornika. Razdelili so se v tri skupi-
ne. Dve skupini sta se odpravili do zemeljskega 
podora, deset minut pod vrhom. Zemeljski 
podor in vetrolom sta popolnoma uni ila pre-
cejšen del poti. Les so pripravili lani PD Cerk-
nica in ga tudi z vrha znosili do deloviš a. Ude-
leženci akcije so najprej odkopali traso poti in 
jo nato utrdili z lesenimi bruni (cca 60 m). Na 
izpostavljenih odcepih so izdelali okoli 40 
lesenih stopnic. S tem je postala pot zopet 
normalno prehodna. Tretja skupina pa je 
obnovila markacije iz vrha Velikega Javornika 
do križiš a nad Dolenjo vasjo in namestila dve 
usmerjevalni tabli. Po vrnitvi nazaj v gostiš e
sta sledili predavanji. Tone Tomše je predsta-
vil izvajanje zakona o planinskih poteh ter 

njegove prednosti, pa tudi pomanjkljivosti. Po 
predavanju je Tomše odgovarjal tudi na vsa 
zastavljena vprašanja na to temo. Naslednje 
predavanje je imel Bogdan Seliger in sicer o 
evidenci in prostorskem prikazu planinskih poti 
ter o vodenju katastra planinskih poti ter pre-
verjanju poteka poti s pomo jo GPS aparatov 
in vnosom podatkov v program QUO. Prikazala 
sta tudi konkretne primere med ro nimi in 
elektronskimi vrisi s podro ja Notranjske. Tudi 
po tem predavanju je sledila razprava. Ugoto-
vitev vseh udeležencev je bila, da se tako ob 
prijetnem druženju pridobi nova znanja in 
obenem naredi marsikaj koristnega na planin-
skih poteh. 

Tone Tomše

___________________________________________________________________________________ 

ZAKLJU EK TE AJA ZA
MARKACISTE 
19. september 2009, Valvasorjev dom 

 soboto 19. septembra 2009 so se ob 8 uri 
v Valvasorjevem domu pod Stolom zbrali 
pripravniki za markaciste PZS na zaklju -

nem te aju. Od 31 prijavljenih te ajnikov leta 
2007 je uspešno zaklju ilo celoten te aj 26 
te ajnikov iz 15 planinskih društev. Te ajniki 
so se najprej odpravili na teren. Uredili so pot 
proti Ajdni katero so urejali že na te aju pred 
dvemi leti. Tako so tudi najlaže videli posa-
mezne pomankljivosti, ki so bile napravljene 
pri delu izpred dveh let. Postavili so tudi tri 
kovinske drogove za usmerjevalne table. Po 
delu na terenu sta sledili še dve predavanji in 
sicer o izvajanju Zakona o planinskih poteh in 
evidenci planinskih poti. Po kon anih predava-
njih se je odprla široka razprava o problemih, 
ki se pojavljajo pri vzdrževanju planinskih 
poti. Ob zaklju ku je na elnik Komisije za pla-
ninske poti vsem, ki so uspešno zaklju ili 
te aj, in s tem pridobili naziv Markacist PZS, 
razdelil zna ke in izkaznice.        

Tone Tomše

________________________________________________________________________________________________ 

TE AJ ZA MARKACISTE PZS V 
LOGARSKI DOLINI
5. - 6. in 26. - 27. september 2009, Logarska 
dolina

rvi del te aja je potekal v Domu planin-
cev v Logarski dolini. Te aj je obiskovalo 
25 te ajnikov iz 16 planinskih društev. 

Te aj so vodili inštruktorji markacisti PZS iz 
Komisije za planinske poti pod vodstvom Jože-

ta Rovana in Toneta Tomšeta. Prvi dan so 
dopoldne potekala predavanja po predmetniku 
Markacist PZS. Popoldne so te ajniki opravljali 
prakti ni del te aja s tem, da so delali na poti 
od parkiriš a pred domom proti Klemen i jami. 
Omenjena pot je bila tudi gradivo za izdelavo 
seminarske naloge – opis in vris poti. Zato jim 
je bilo  prikazano tudi merjenje z GPS apara-
tom. V nedeljo dopoldne so sledila še preosta-

V

P
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la predavanja in nato zopet delo na terenu s 
poudarkom na iš enju poti in markiranju. 

Drugi del te aja je potekal v planinskem domu 
na Okrešlju. V soboto je bila vsa potrebna 
strojna oprema in material prepeljan z ži nico 
do doma. Prva skupina je delala na poti proti 
Kamniškemu sedlu. Uredila in utrdila je pot 
preko podora nad planinskim domom in dalje 
proti meliš u pod Brano.  Druga skupina je 
o istila in markirala poti proti Turskemu žlebu 
in Savinjskemu sedlu. Tretja skupina pa je 
ekološko sanirala in utrdila pot od doma proti 
Logarski dolini. Les za nadelavo poti je pripra-
vilo PD Celje Matica. Porabljeno je bilo 153 
teko ih metrov lesenih brun, 48 koli kov in 15 
klinov za lesena varovala. V nedeljo zjutraj je 
sledila ponovitev snovi in pisanje testov. Nato 
so se skupine zopet podale na teren in dokon-
ale predvidena dela.  Te aj je uspešno zak-

lju ilo 22 te ajnikov.

SEZNAM USPOSABLJANJ KOMISIJE ZA PLANINSKE POTI V LETU 2010  

Datum Vrsta usposabljanja Kraj usposabljanja 

sobota  20. marec 
Seminar za operaterje za vnos poti v 
geografski informacijski sistem »P'r Hlip « na Samotorici 

sobota, 17. april Licen no izpopolnjevanje  Slovenska Bistrica  

sobota, 24. april 
Usposabljanje za nove lane tehni nih 
ekip Dom v Kamniški Bistrici 

Sobota in  nedelja 
15. in 16. maj Te aj za markaciste PZS Planinski dom na Bo u

sobota, 22.maj Licen no izpopolnjevanje  Križna gora pri Cerknici 

sobota, 29. maj Licen no izpopolnjevanje Dom na Menini planini 
sobota in nedelja 
12. in 13. junij Te aj za markaciste PZS 

Rudijev dom na  
Dona ki gori 

sobota, 19. junij Zaklju ek te aja za
markaciste PZS -  Bavšica 2008 PUS Bavšica 

sobota, 03. julij Licen no izpopolnjevanje Ko a na Grohatu 
sobota, 10. julij Licen no izpopolnjevanje Kovinarska ko a v Krmi 
sobota in nedelja 
04. in 05. september  Te aj za markaciste PZS Erjav eva ko a na Vrši u
sobota in nedelja 
18. in 19. september Te aj za markaciste PZS Erjav eva ko a na Vrši u
sobota, 25. september Zaklju ek te aja za markaciste PZS Ko a pri Jelenovem studencu 

ni še dolo en termin usposabljanja za za inštruktorje markaciste 
druga polovica meseca julija in avgust sta rezervirana za akcije v visokogorju 

 Tone Tomše 

PONUDBA ZAŠ ITNE OBLEKE ZA MARKACISTE

Komisija za planinske poti si prizadeva, da bi bili markacisti im bolj enotno oble eni in s tem 
tudi na zunaj prepoznavni. Zato si oglejte ponudbo na spletni strani http://kpp.pzs.si  pod 
okencem: ponudbe opreme. 
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PORO ILO O DELU NA PLANINSKIH POTEH V LETU 2009  

Planinska društva oziroma markacisti vsako leto opravimo veliko število 
prostovoljnih ur pri urejanju, vzdrževanju in ozna evanju planinskih 
poti. Žal za to naše delo vemo najve krat le sami ali kve jemu posamez-
ni lani doma ega društva. Zato je prav, da ob koncu leta pripravimo 
poro ilo o našem delu z ovrednotenjem finan nega dela, ki ga za to 
dejavnost nameni planinsko društvo iz gospodarske dejavnosti, e jo 
seveda ima, ali pa iz za ta namen pridobljenih sredstev.  Na podlagi pos-
lanih poro il bomo lahko sestavili skupno poro ilo iz katerega bo razvi-
den naš prispevek za prijetno in predvsem varno hojo po našem hribovi-

tem in gorskem svetu.

Zato pozivam vse na elnike odsekov za planinske poti oz markacijskih odsekov v planinskih druš-
tvih, da poro ila, ki jih pripravijo za upravne odbore in ob ne zbore društev pošljejo tudi na 
Komisijo za planinske poti. 
Brez oddanega poro ila  markacistom ne bo možno podaljšati registracije za naslednje leto.

Poro ila o opravljenih delih na planinskih poteh v letu 2009 pošljite na obrazcu »Poro ilo o delu 
na planinskih poteh« (obrazec je priloga)

najkasneje do 15.novembra 2009 na naslov: 
Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana 

AKCIJE NA PLANINSKIH POTEH V LETU 2010 

Obenem vas prosimo, da nam sporo ite predloge vseh ve jih popravil na vaših planinskih poteh. 
Komisija za planinske poti namerava v letu 2010 organizirati skupne akcije s planinskimi društvi 
in odbori za planinske poti. Namen teh akcij bo predvsem ureditev (talna nadelava in ekološka 
sanacija poti) in iš enje (porezovanje rušja in vejevja) pomembnejših planinskih poti. S temi 
akcijami bomo poskušali izboljšati stanje na planinskih poteh, predvsem tam, kjer planinska 
društva zaradi kadrovskih ali finan nih težav tega sama ne zmorejo.

POSTAVLJANJE USMERJEVALNIH TABEL 

V letu 2010 bo Komisija za planinske poti skupaj s planinskimi društvi skušala namestiti imve
usmerjevalnih tabel. Predvsem bo potrebno nameniti skrb  izhodiš em poti,  pomembnejšim kri-
žiš em in odcepom poti. Seveda usmerjevalne table lahko izdelate tudi sami, a le v obliki, 
dimenzijah in vsebini kot jih predpisuje zakon. Kot najustreznejše pa so se izkazale usmerjeval-
ne table, ki jih dobavlja Planinska zveza Slovenije. Priporo eno je, da usmerjevalne table name-
š ate na lesene ali kovinske drogove in ne na debla dreves. Podrobnejše napotke glede naro an-
ja usmerjevalnih tabel najdete v Obvestilih št. 7/8 2009.  

Na elnik Komisije za planinske poti 
Tone Tomše 



PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Komisija za planinske poti pri UO PZS 
Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana

tel. 01/ 43-45-682     e-mail: danilo.sbrizaj@pzs.si

PLANINSKO DRUŠTVO  ____________________________________________________ 

Datum  ________  

PORO ILO
o delu na planinskih poteh 

Redno vzdrževanje na planinskih poteh v letu 2009  

Ime poti: št. poti: 

Delo so opravili: 

Opravljeno število ur dela: 

Prispevek planinskega društva v €: 

Na elnik odseka za planinske poti:  

            Žig PD                                                        Predsednik PD: 

                                                                                             
Vse podrobnejše opise  del in pripombe  vpišite  na  hrbtni strani! 
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KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI RAZPISUJE ZA LETO 2010:

dva te aja za markaciste

Kandidat za markacista Planinske zveze Slovenije mora ob prijavi izpolnjevati naslednje splošne 
pogoje:

- starost najmanj 18 let 
- dosežena III. stopnja šolske izobrazbe 
- vsaj enoletna predhodna aktivnost v planinstvu. 
- lanstvo v planinskem društvu, ki je lan Planinske zveze Slovenije 

Planinska društva naj prijave za svoje kandidate pošljejo na uradnem obrazcu: »Te aj za mar-
kaciste« (glej prilogo) 

najkasneje do 30. novembra 2009 na naslov: 

Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana 

pet licen nih izpopolnjevanj

1. Na licen no izpopolnjevanje naj se prijavijo markacisti PZS, ki so postali markacisti pred
letom 2005.

2. Stroške usposabljanja je potrebno poravnati pred za etkom usposabljanja po ra unu, ki ga PD 
oz. posameznik (samopla nik) prejme po pošti.  

3. KPP PZS si pridržuje pravico odpovedati izvedbo usposabljanja najpozneje pet dni pred za et-
kom usposabljanja, e je število prijavljenih premajhno oz. zaradi drugih objektivnih razlogov. V 
tem primeru prijavljenim vrnemo celoten vpla ani znesek. KPP PZS lahko v primeru slabih vre-
menskih razmer  spremeni v razpisu navedeno lokacijo ali datum licen nega usposabljanja. 

Planinska društva naj prijave za svoje kandidate pošljejo na uradnem obrazcu: »Licen no izpo-
polnjevanje markacist PZS« (glej prilogo) 

najkasneje do 30. novembra 2009 na naslov: 

Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana 

Obrazce najdete tudi na spletni strani Komisije za planinske poti: http://kpp.pzs.si – pod rubriko 
OBRAZCI

Dodatne informacije daje strokovni sodelavec Danilo Sbrizaj, na telefon 01/43-45-682,  
ali e-naslov: danilo.sbrizaj@pzs.si

Upoštevali bomo samo tiste prijave, ki bodo poslane na predpisanih obrazcih. 

Na elnik Komisije za planinske poti 
         Tone Tomše l.r. 



PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Komisija za usposabljanje in preventivo 
Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana 
Tel: 01/43-45-680  
www.pzs.si
planinska-zveza@pzs.si

USPOSABLJANJE JE OMOGO ILO SOFINANCIRANJE EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA  
EVROPSKE UNIJE IN MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

PP OO DD AA TT KK II OO ŠŠ OO LL AA NN JJ UU

ŠPORTNA PANOGA: PLANINSTVO

USPOSABLJANJE ZA NAZIV: TE AJ ZA MARKACISTE PZS 
DATUM TE AJA: KRAJ TE AJA: 

VODJA TE AJA:

PP RR II JJ AA VV NN II CC AA II NN OO SS EE BB NN II LL II SS TT

Podatki o te ajniku: 

IME IN PRIIMEK: SPOL:      M          Ž 

NASLOV STALNEGA BIVALIŠ A:

POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO: 

TELEFON ali GSM: E – POŠTA: 

ŠT. KZZ (zdrav. zav.):          

DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA: 

STOPNJA IZOBRAZBE: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

PLANINSKO DRUŠTVO: MDO:

Planinsko društvo ____HORJUL______________se obvezuje poravnati vse materialne in finan ne
obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(-ke) na te aju, izpitu oz. izpopolnjevanju za 
markacista PZS. 

Datum:  m.p. Potrjuje PD:  

Te ajnik, s svojim podpisom dovoljuje uporabo podatkov s tega obrazca za potrebe kadrovskega 
informacijskega sistema na podro ju športa v Sloveniji, ki ga s pomo jo spletne aplikacije ŠPAK upravlja 
Ministrstvo za šolstvo in šport ter zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v 
skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 

Datum: ________________ Podpis: ________________

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ZZ AA PP II SS NN II KK OO ŠŠ OO LL AA NN JJ UU
((IIZZPPOOLLNNII NNOOSSIILLEECC TTEE AAJJAA))

Opravljene vse obveznosti dne:    OCENA:     

Nosilec te aja:     



PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Komisija za usposabljanje in preventivo 
Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana 
Tel: 01/43-45-680  
www.pzs.si
planinska-zveza@pzs.si

USPOSABLJANJE JE OMOGO ILO SOFINANCIRANJE EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA  
EVROPSKE UNIJE IN MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

PP OO DD AA TT KK II OO ŠŠ OO LL AA NN JJ UU

ŠPORTNA PANOGA: PLANINSTVO

USPOSABLJANJE ZA NAZIV: LICEN NO USPOSABLJANJE MARKACIST PZS 
DATUM TE AJA: KRAJ TE AJA: 

VODJA TE AJA:

PP RR II JJ AA VV NN II CC AA II NN OO SS EE BB NN II LL II SS TT

Podatki o te ajniku: 

IME IN PRIIMEK: SPOL:      M          Ž 

NASLOV STALNEGA BIVALIŠ A:

POŠTA S POŠTNO ŠTEVILKO: 

TELEFON ali GSM: E – POŠTA: 

ŠT. KZZ (zdrav. zav.):          

DATUM ROJSTVA: KRAJ ROJSTVA: 

STOPNJA IZOBRAZBE: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

PLANINSKO DRUŠTVO: MDO:

Planinsko društvo ____HORJUL______________se obvezuje poravnati vse materialne in finan ne
obveznosti, ki bodo nastale z udeležbo kandidata(-ke) na te aju, izpitu oz. izpopolnjevanju za 
markacista PZS. 

Datum:  m.p. Potrjuje PD:  

Te ajnik, s svojim podpisom dovoljuje uporabo podatkov s tega obrazca za potrebe kadrovskega 
informacijskega sistema na podro ju športa v Sloveniji, ki ga s pomo jo spletne aplikacije ŠPAK upravlja 
Ministrstvo za šolstvo in šport ter zbiranje, hranjenje, uporabo in javno objavo podatkov za potrebe PZS v 
skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. 

Datum: ________________ Podpis: ________________

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ZZ AA PP II SS NN II KK OO ŠŠ OO LL AA NN JJ UU
((IIZZPPOOLLNNII NNOOSSIILLEECC TTEE AAJJAA))

Opravljene vse obveznosti dne:    OCENA:     

Nosilec te aja:     
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RAZPIS ZA PRIJAVO NOVIH LANOV TEHNI NIH EKIP 

omisija za planinske poti v okviru svojih dejavnosti vsako leto glede na prijave posameznih 
planinskih društev, ki skrbijo za zavarovane poti in zbranih pripomb ter ogledov na terenu,  
pripravi plan akcij za popravilo zavarovanih poti v visokogorju. Teh akcij je v letu 2009 

predvidenih devet (9) v trajanju 45 delovnih dni. Akcije se planirajo tudi glede prioritete popra-
vila oziroma frekventnosti poti, razpoložljivih finan nih sredstev in glede na število kadra, ki je 
na razpolago za izvedbo teh akcij. Na vseh teh akcijah v enem letu sodeluje od 30 - 40 usposob-
ljenih markacistov.  

Ker imamo vedno ve je težave pri formiranju ustreznih delovnih ekip vabimo vse zainteresirane 
markaciste, da se prijavijo na ta razpis. Pogoji za sodelovanje v ekipi so: 

da imajo opravljen te aj za markacista 
da imajo vsaj nekaj izkušenj o gibanju v visokogorskem svetu 
da nimajo težav z vrtoglavico 
da jih veseli tako delo 

Vsi prijavljeni markacisti bodo opravili še dodatno usposabljanje (priprava na akcijo, poznavanje 
vozlov in osnov navezovanja in varovanje sebe in opreme). Usposabljanje bo trajalo en dan.  
Prijave pošljite 

najkasneje do 30. novembra 2009 na naslov: 

Planinska zveza Slovenije, Komisija za planinske poti, p.p. 214, 1001 Ljubljana 

GOSPODARSKA KOMISIJA 

SODELOVANJE S SLOVENSKO VOJSKO V LETU 2010 PRIJAVE
POTREB PLANINSKIH DRUŠTEV IN PZS 

Spoštovani, 

S strani Poveljstva sil Slovenske vojske smo prejeli poziv za prijavo  potreb po helikopterskih 
prevozih v letu 2010. Ne glede na to, da helikopterski prevozi v letu 2009 zaradi omejevanja 
sredstev, ki so bila v prora unu Ministrstva za obrambo na rtovana za sodelovanje s civilnimi 
organizacijami, niso bili realizirani, vas prosimo, da nam tudi za leto 2010 prijavite potrebe 
po helikopterskih prevozih za potrebe vzdrževanja planinskih ko . V ta okvir pa ne sodijo 
prijave za vzdrževanje planinskih poti. To morate skoordinirati s Komisijo za planinska pota 
UO PZS.
Ker se moramo s SV pravo asno uskladiti glede sodelovanja v letu 2010, vas vljudno prosim, 
da nam pošljete obvestilo o tem, ali boste v letu 2010 morda potrebovali pomo  SV bodisi pri 
obnovah vaših planinskih ko , bodisi pri organizaciji raznih prireditev, taborov in podobno. 
Prosim, da mi potrebe sporo ite do  15. oktobra 2009 na obrazcu, ki je na naslednji strani 
Obvestil po pošti in/ali tudi po e-pošti. 

Lep pozdrav. 

Generalni sekretar PZS: 
Danilo Sbrizaj l.r. 
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PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO 

AKCIJE V OKTOBRU 2009:                                                                  Ve  na www.pzs.si
DATUM AKCIJA ORGANIZATOR INFORMACIJE

17. 10. 09 29. pohod planincev in  
krajanov Hom PD Zabukovica Jože Jan i  041 200 196 

17. 10. 09 Kostanjev piknik na  
Okrešlju  PD Celje Matica pisarna PD 03 49 24 850 

17. 10. 09 7. pohod Silva Mravljeta PD Obrtnik Mitja Zega 041 879 172 

17. 10. 09 istilna akcija PD Drava Maribor Simona Belec 041 278 273 

17. 10. 09 Jesenski pohod Oplotnica- 
Rogla- Pesek PD Oplotnica Miran oh 041 327 266 

18. 10. 09 Kostanjeva nedelja na 
Grmadi PD Videm 041 357 018 

http://pdvidemkrsko.si

18. 10. 09 

Kostanjeva nedelja na 
Bohorju in  
55 let PD,
Slovenija planinari 

PD Bohor Senovo Tone Petrovi  031 866 831 

18. 10. 09 13. pohod po Lavri evi poti PD Šentvid pri 
Sti ni Maks Jerin 041 454 097 

18. 10. 09 Uršlja gora PD Podpe -
Preserje

Marko Gorši  01 36 31 175,  
041 795 006 

18. 10. 09 

9. tradicionalni pohod po 
obronkih Gorjancev, s par-
kiriš a Galerije  
Božidarja Jakca 

PD Polom Franc Štokar 041 773 545 

24. 10. 09 Z znanimi Ribni ani na pot PD Ribnica in  
TIC Ribnica Zdenka Miheli  041 222 358 

24. 10. 09 33. pohod po poteh Brežiš-
ke ete

PD Brežice in 
Športna zveza 
Brežice

Tone Jesenko 051 323 335 
tone.jesenko@siol.net

24. 10. 09 23. kostanjeva sobota na 
Gori Oljki PD Polzela Berni Palir 041 813 909 

25. 10. 09 Pohod okrog Žirov PD Žiri Robert Šubic 051 306 076 

AKCIJE V NOVEMBRU 2009:      Ve  na www.pzs.si
DATUM AKCIJA ORGANIZATOR INFORMACIJE

07. 11. 09 Pohod po Martinovi poti PD Šmartno ob 
Paki 040 839 036 

07.11. 09 5. Martinov pohod po  
Virštanjskih goricah 

PD Atomske topli-
ce- Pod etrtek in 
Društvo vinograd-
nikov

Anica Kajba 031 749 066 

07. 11. 09 Martinov pohod PD Maks Meško 
Ormož Marko Jurši  051 378 910 

07. 11. 09 Pot spomina- Krn PD Nova Gorica pisarna PD 05 30 23 030 
planinskod.novagorica@siol.net

08. 11. 09 Vitovska krožna pot PD Nova Gorica, 
PS Šempas 

pisarna PD 05 30 23 030,  
Slavka Murovec 041 774 249 

08. 11. 09 Martinov pohod po Radgon-
skih goricah 

PD Gornja
Radgona 041 843 203 
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08. 11. 09 Pohod po južnih obronkih 
Šmartnega PD Celje Matica pisarna PD 03 49 24 850 

08. 11. 09 Pohod po obronkih Celja PD Grmada Celje Alenka Mirnik 041 623 413 

PLANINSKO DRUŠTVO MARIBOR MATICA, Jur i eva ulica 8/II, Maribor 

RAZPISUJE NATE AJ PLANINSKE FOTOGRAFIJE – 
RNO-BELA IN BARVNA FOTOGRAFIJA 

Pogoji
– Datum nastanka fotografije: po 6. 6. 1999. 
– Format: od 20 X 30 do 45 X 60 cm. 

Pošiljanje
Vsaka fotografija posebej naj bo v zaprtem ovitku, na katerem je edini zapis: NATE AJ – NE ODPIRAJ.
Na hrbtni strani vsake fotografije naj bo napisano ali nalepljeno: 

– šifra (za razli ne fotografije istega avtorja razli ne šifre) 
– naslov motiva, 
– datum in kraj nastanka posnetka 
– ime in priimek, natan en naslov ter telefonska številka avtorja. 

Nagrade, priznanja  
Udeležencem nate aja bo društvo izdalo priznanja, izbranim pa še nagrade (lo eno za rno-belo in 
barvno fotografijo):

1. nagrada: 300 €, 
2. nagrada: dvodnevni pension za dve osebi na Mariborski ko i,
3. nagrada: dvodnevni pension za dve osebi v ko i na Žavcarjevem vrhu. 

UO PD Maribor Matica lahko po svoji presoji (poleg omenjenih nagrad) podeli še posebna dodatna 
priznanja.

Roki
Prispevke oddajte ali pošljite na naslov PD Maribor Matica, Jur i eva 8/II, 2000 Maribor do 5. novem-
bra 2009. 
O nagradah in priznanjih bo odlo ala žirija: Dragiša Modrinjak – predsednik, Violeta Škrabl – lanica in 
Dušan Lužovec – lan.
Obvestilo o izbiri bo posredovano udeležencem do 15. novembra 2009. 
Razstava nagrajenih in nekaterih ostalih fotografij (o ostalih odlo a avtor razstave) bo v razstaviš u
Ludvik (OŠ Ludvika Pliberška Maribor, Lackova c. 4), 19. novembra 2009 ob 18. uri.  

Vra anje fotografij 
Društvo bo nagrajene fotografije zadržalo. 
Izbrane nenagrajene fotografije bodo vrnjene avtorjem po razstavi. 

Uporaba
Avtorji izbranih fotografij dovoljujejo PD Maribor Matica brezpla no uporabo fotografij za: 

– razstavo, ki bo ob 90-letnici društva 
– objavo v jubilejnem društvenem glasilu 
– drugo nepridobitno dejavnost društva, 

ob pogoju, da je za vsako uporabljeno fotografijo vedno naveden avtor. 

Predsednik PD Maribor Matica 
Ivan Kosi 
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PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE PORO AJO

KOLOSALA –SLOVENSKI
TRANSALP

Marko Vidmar in Marko Škorjak na enem od postankov 
na poti 

ed ljubitelji gorskega kolesarjenja zav-
zema posebno mesto pre enje najmo-
go nejšega evropskega pogorja - takoi-

menovani Transalp, pravi izziv za vse kolesar-
je, ki dajo kaj nase. Skoraj vse alpske  države 
imajo svojo ina ico, vsem pa je skupno, da 
kolesarji obi ajno iš ejo prehode po neštetih 
kolovozih in mulatjerah, ki jih v Alpah ne 
manjka, dale  stran od ute enih turisti nih 
poti, vzpenjajo  se, e ne gre druga e, s kole-
som na hrbtu in spuš ajo  se v doline po vrato-
lomnih »singlcah«, kjer je v asih še za varen 
korak premalo prostora. 

Pri nas že dolgo vrsto let poznamo pohodniško 
varianto pre enja skoraj celotnega slovenske-
ga gorovja, tako imenovano transverzalo oz. 
slovensko planinsko pot od Maribora do Kopra. 
Slede  približno tej trasi je nastala tudi doma-
a izvedba transalpa – Kolosala. 

Med 5. in 13. septembrom sta se na to pot 
odpravila Marko Škorjak in Marko Vidmar, lan 
kolesarskega odseka OPD Koper. V devetih 
dneh sta na približno 600 km dolgi poti nabra-
la ve  kot 16 000 višinskih metrov.  
Pot ju je vodila iz Maribora ez Pohorje do 
Slovenj Gradca, na Uršljo goro ez Smrekovec, 
dalje po panoramski cesti pod Olševo, pod 
grebenom Košute do Kofc, ez Begunjš ico in 
naprej po legendarni Baronovi poti, potem pa 
mimo Bleda po dolini Radovne do Kranjske 
Gore, ez Vrši  in po soški dolini na Livek in 
Matajur, po eni najdaljših enoslednic do eda-
da, ez Brda in Trnovsko planoto mimo avna 
na Kras in še ez Slavnik po dolini Dragonje v 
Piran.
Da je Kolosala naporna in vsega spoštovanja 
vredna tura nam pokaže že bežna primerjava z 
morda najznamenitejšim pre enjem Alp-iz 
Oberstdorfa do Gardskega jezera, na katerem 
se v sedmih etapah skupne dolžine 430 km 
nabere 14 200 višinskih metrov; da je primerna 
le za vzdržljive in vztrajne kolesarje, ki jim 
tudi sicer gibanje v gorah in po brezpotjih ni 
tuje pa se verjetno razume samo po sebi… 

Valter Valen i
___________________________________________________________________________________ 

DEVETDESET LET PLANINSKEGA 
DRUŠTVA SLOVENJ GRADEC 

laninsko društvo Slovenj Gradec ima za 
sabo devetdeset let bogatega in ustvar-
jalnega dela. Leta 1919, ko je pod okril-

jem matice Ljubljana delovalo 28 podružnic, 
so planinski zanesenjaki – doma ini na svojem 
ustanovnem ob nem zboru, ki je bil v tedan-
jem Narodnem domu v Slovenj Gradcu, usta-
novili svojo 29. podružnico. Poimenovali so jo 
Mislinjska podružnica SPD, saj je vklju evala
planince iz celotne Mislinjske doline, na ob -
nem zboru pa je bil izvoljen tudi prvi odbor in 
sprejel društvena pravila. V registru deželne 
vlade je bilo društvo registrirano 29. oktobra 
1919 in od takrat tudi štejemo, da je društvo 
pri elo z uradnim delovanjem. Podružnica ni 
bila ustanovljena zgolj za to, da bi povezala 
planince iz tega dela Koroške, njen pomen je 
bil širši, saj je pomenila v takratnih asih tudi 
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pomemben branik pred vse hujšim prodorom 
germanizacije na naše obmo je.
Takratni odbor je za el tudi z uspešnim delom 
pri gradnji novih planinskih postojank. Tako je 
bil že leta 1929 na osnovi kupoprodajne pogo-
dbe prenesen Dom na Uršlji gori s strani Slo-
venskega planinskega društva s sedežem v Lju-
bljani na Mislinjsko podružnico SPD Slovenj 
Gradec. Ko a pod Kopo, danes imenovana 
Grmovškov dom  je bila zgrajena in odprta leta 
1937, prva ko a pod Kremžarjevim vrhom pa 
je bila dokon ana že leta 1934. S prevzemom 
vseh teh ko  v upravljanje si je slovenjgraška 
podružnica SPD naložila veliko breme, saj je 
bilo potrebno vse te objekte tudi vzdrževati in 
skrbeti za redno delovanje tudi v zimskih raz-
merah. Vendar so takrat delovali v okviru druš-
tva zelo podjetni posamezniki, med katerimi 
ne smemo pozabiti na Grmovška, Žolnirja, Kro-
fla itd., ki so požrtvovalno delovali v društvu in 
s tem krepili njeno delovanje v predvojnem 
obdobju. Vse tri planinske postojanke so bile 
med vojno požgane, vendar kasneje na novo 
zgrajene. Leta 1946 je bilo lastništvo Doma na 
Uršlji gori preneseno na PD Prevalje. Grmov-
škom dom na Pungartu pa je bil po ponovni 
izgradnji v juliju leta 1947 ponovno požgan s 
strani križarjev, vendar je doma e planinsko 
društvo zbralo toliko mo i in poguma, da je bil 
dom ponovno zgrajen in leta 1954 predan svo-
jemu namenu. Danes je Planinsko društvo Slo-
venj Gradec lastnik in gospodar dveh planin-
skih domov.  

Še posebej vzorno skrbi za vzdrževanje priljub-
ljene planinske postojanke pod Kremžarjevim 
vrhom, medtem  ko je Grmovškov dom predan 
na podlagi najemne pogodbe upravljalcu gos-
tinskih objektov na Kopah Boštjanu Paradižu. 
Društvo pod vodstvom Zdenka asa skrbi tudi 
za ostalo dejavnost društva. Ima mo no vodni-
ško skupino, ki letno organizira številne poho-
de v doma a in tuja pogorja in markacijsko 
skupino, ki skrbi za vzdrževanje in nadelavo 
planinskih poti na njihovem obmo ju. Društvo 
je znano tudi po številnih drugih akcijah, še 
posebej  je odmeven vsakoletni pohod na pra-
znik dela h Ko i pod Kremžarjevim vrhom, 
tradicionalni pohod po Šisernikovi poti, pohod 
ob dnevu OZN na Kremžarico itd.  
Na slavnostni akademiji, ki so jo pripravili v 
asu praznovanj ob inskega praznika, se je v 

kulturnem domu zbrala množica planincev iz 
doma ega in sosednjih planinskih društev.  
Po uvodnem delu, je sledil krajši kulturni pro-
gram in prikaz delovanja društva v njihovem 
devetdeset letnem obstoju, številnim posame-
znikom, ki so se v zadnjem asu najbolj izka-
zali pri delu društva pa so podelili posebna 
priznanja. Na akademiji je bil prisoten tudi 
njihov lan, danes sicer tudi župan Mestne 
ob ine Slovenj Gradec in poslanec v državnem 
zboru Matjaž Zanoškar, prireditve pa so se 
udeležili tudi podpredsednik PZS Uroš Vidovi ,
predsednik MDO za Koroško Drago Horjak in 
številni predsedniki sosednjih društev ter GRS. 

Mirko Tovšak 

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE TUDI NA FACEBOOKU 

laninska zveza Slovenije se predstavlja tudi na Facebooku, kjer 
ima svojo »fan« in osebno stran, preko katere bomo vse lane 
obveš ali o novostih, dogodkih in zanimivostih. Povezava na Face-

book profil PZS je možen tudi preko spletne strani PZS. Pridružite se 
Planinski zvezi Slovenije tudi na Facebooku!

P

NOVICE IN OBVESTILA PZS V ELEKTRONSKI PREDAL

Planinska zveza je za svoje lane (simpatizerje) pripravila tudi e-novice. Na e-novice PZS se prijavi-
te preko spletne strani PZS (iPlaninec).

že registrirani uporabniki iPlaninca: v Nastavitvah odkljukate Želim prejemati novice 
www.pzs.si (prejemali boste e-novice). Za prejemanje Obvestil PZS v elektronski obliki 
odkljukajte Želim prejemati Obvestila PZS.  
neregistrirani uporabniki: prijavite se v iPlaninca, potem pa se ravnate po navodilih za 
registriranega uporabnika. 
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STROKOVNA SLUŽBA PZS:
generalni sekretar: 
Telefon:
FAX:
E-pošta:  
E-naslov PZS: 
Spletna stran PZS:

Danilo M. SBRIZAJ 
01/43-45-682 
01/43-45-691 
generalni.sekretar@pzs.si 
planinska-zveza@pzs.si 
http://www.pzs.si

TELEFONSKE ŠTEVILKE STROKOVNE SLUŽBE PZS: 
Tajništvo 
GK, KPP 
Planinska založba 
MK, VK, KUP 
Koledar, Obvestila PZS

43-45-680 
43-45-682 
43-45-684 
43-45-689 
43-45-690 

Ra unovodja PZS 
Ra unovodstvo, PV 
Blagajna, KGP 
KA, KOTG, KŠP, KVGN, KTK

43-45-692 
43-45-687 
43-45-688 
43-45-686

URADNE URE: 
STROKOVNA SLUŽBA PZS: ponedeljek  

sreda
petek

od 8. do 14. ure 
od 8. do 15. ure 
od 8. do 14. ure 

PLANINSKA ZALOŽBA: ponedeljek  
sreda
petek

od 8. do 17. ure 
od 8. do 15. ure 
od 8. do 14. ure 

ODMOR ZA MALICO: od 10.30 do 11.00 ure. 

Torek in etrtek sta namenjena predvsem strokovnemu delu, ki ga morajo opraviti delavci stro-
kovne službe v dolo enih rokih. Prosimo, da navedeno upoštevate! 

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mese no.

IZDAJATELJ:  PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana 
UREDNIŠKI ODBOR: Tone ŠKARJA (odgovorni urednik), Hedvika PETKOVŠEK (tehni na urednica) 
                                       To številko pripravila in uredila Maja RODE 
   ter lani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART 
TISK:   TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale 
NAKLADA:  680 izvodov brezpla no, oktober 2009 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 690. Pišete nam lahko na naslov Planinska 
zveza Slovenije, Dvoržakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana (fax: 01/ 4345 691); e-pošta: planinska-zveza@pzs.si ali 
hedvika@pzs.si / maja@pzs.si. Zaželeno je, da prispevke napisane z ra unalnikom, pošljete na naslov elektronske 
pošte ali na naslov PZS na CD ali disketi. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja, povzemanja ali delnega objav-
ljanja prispevkov. Prispevki niso honorirani. Uredništvo sprejema prispevke do zadnjega dne v mesecu za naslednji 
mesec.  
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Fundacija za 
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. 


