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

KNJIŽNICA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Obveš amo vas, da je knjižnica PZS odprta vsak ponedeljek od 17. do 19. ure. 

MOŽNOST PLA ILA S PLA ILNIMI KARTICAMI NA SEDEŽU PZS 

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

NOVICE IN OBVESTILA PZS V ELEKTRONSKI PREDAL

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

že registrirani uporabniki iPlaninca: v Nastavitvah odkljukajte Želim prejemati novi-
ce 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. 

Ve  informacij: Maja Rode, 01 43 45 690, maja@pzs.si 
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AKTUALNO
 
KRALJ JE MRTEV – ŽIVEL KRALJ! 
 

ega iz zgodovine privlečenega naznanila 
o menjavi vladajoče osebe, a ob nemo-
tenem nadaljevanju institucije, torej 

prestola, danes ne gre jemati dobesedno, saj 
politik ali funkcionar lahko preživi več inkar-
nacij, odvisno od trdoživosti in volilnega sis-
tema. Kljub temu pa ima 
tokratna zamenjava na 
najodgovornejšem mestu Planin-
ske zveze Slovenije znake 
drame, preloma. Morda k temu 
vtisu pripomoreta oblika skoraj 
osebne vladavine in njen 
presenetljivi konec. Tudi v 
nasprotnem taboru ni bilo čutiti 
veselja ob zmagi, verjetno prav 
zaradi osebne note preteklega vodenja. »Samo 
izgubljena bitka je še bolj žalostna od doblje-
ne,« je rekel vojskovodja združenih sil 
Wellington po zmagi nad Napoleonom.  
 
Značilnost avtokratskih vladarjev je, da si izbi-
rajo vedno bolj všečne svetovalce in pomočni-
ke. Tako jih vedno bolj prijazno okolje vodi v 
nesoglasje s ostalim svetom in h končnemu 
porazu. Ob tem bi bilo zanimivo odgovoriti, 
zakaj je padec avtokratov tako žalosten v pri-
merjavi z navadnimi demokrati. Kar spomnimo 
se zadnjih desetletij naše zgodovine! 
 
Oblik, ki bi omilile način prehoda, da ne bi bil 
vedno prelom, je več. Eno od njih je uporabil 
že prejšnji – zdaj že predprejšnji – predsednik. 
Najavil in izvedel je svoj odstop že leto pred 
rednimi volitvami, tako je bil novi predsednik 
za eno leto izvoljen kot nadomestni ob nes-
premenjeni in že utečeni strukturi, po rednih 
volitvah pa si je počasi izoblikoval svoj »štab« 
in način vodenja. Podobno so bili izvedeni 
»drseči« prehodi tudi med prejšnjimi mandati. 
Da je kandidatura včasih vzeta preveč osebno, 
se je pokazalo, ko je kak dragocen planinski 
delavec izgubo na volitvah prevedel v užalje-
nost in prešel celo v nasprotno združenje, 
večinoma v obojestransko škodo.  

Nepalci (NMA) omejijo zasedbo predsedniškega 
prestola na dve mandatni obdobji. S tem se 
izognejo osebnim travmam. Po preteku vmes-
nega mandata pa človek spet lahko kandidira.  
 
Za ameriške predsednike, prav tako omejene z 
največ dvema mandatoma, je znano, da prva 
štiri leta posvetijo svoji priljubljenosti med 

volilci, drugi mandat, če jim ga uspe 
osvojiti, pa šele pokažejo, kaj zares 
mislijo narediti za državo. 
Nekoč smo slovenski planinci sprejeli 
Vodila, nekakšno vrv, ki se je naj 
držimo na poti po naših »hribih in 
dolinah«. Kot je na zavarovanih poteh 
včasih treba zamenjati kak klin, 
speljati kak ovinek drugače, ne pa 
najprej podreti varovala in šele potem 
premišljevati, kaj sedaj, je tudi 

Vodila dobro spremeniti, kjer ne ustrezajo, 
dopolniti, ne pa jih odpraviti ali ignorirati, 
potem pa se loviti od koraka do koraka za pra-
vo smer. Nekaj osnovnih vrednot, kjer prosto-
voljnost in amaterski entuziazem nista na zad-
njem mestu, je pač trajno vklesanih v temeljni 
kamen slovenskega planinstva. 
 
Naključno ali ne sem bil prisoten na dveh 
pomembnih dogodkih indijske planinske orga-
nizacije (IMF). Ob vračanju z Everesta 1979 so 
nas povabili k polaganju temeljnega kamna za 
njihovo imenitno zgradbo. Položil ga je takrat-
ni ministrski predsednik Morardži Desai. Nekaj 
let pozneje je stavbo uradno predala namenu 
njegova politična nasprotnica in seveda nova 
predsednica vlade Indira Gandi. Njiju že dolgo 
ni več, njuni plošči pa krasita pročelje mogoč-
ne stavbe, pogosto tudi začasni dom naših 
alpinistov na poti v indijsko Himalajo. To je 
demokracija, ljudje smo le začasni gostje in 
pomembni le toliko, kolikor dobrega lahko 
naredimo organizaciji, ki nam je zaupala. V 
demokraciji ni kraljev. 
Novemu predsedniku iskrene čestitke in vse 
dobro na poti k ciljem planinske zveze, stare-
mu pa zahvala za trud in naše skupne dosežke. 
 
 

Tone Škarja
 
 
 
 

T 
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IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
NOVI PREDSEDNIK PZS JE BOJAN ROTOVNIK

a skupš ini Planinske zveze Slovenije, ki je potekala v soboto, 8. maja  v veliki dvorani 
Fakultete za družbene vede so delegati izvolili vodstvo za mandatno obdobje 2010 - 2014.
Tokratne skupš ine se je udeležilo veliko število delegatov iz 262 planinskih društev in 

klubov, tako, da je bila udeležba skoraj 60%. Za predsedniško funkcijo je po ve  kot 22 letih 
ponovno kandidiralo ve  kandidatov. Dosedanji predsednik Franci Ekar in protikandidata Manja 
Rajh in Bojan Rotovnik. Delegati so že v prvem krogu izrekli zaupanje kandidatu Bojanu Rotovni-
ku. Podpredsednika sta postala Borut Peršolja in Tone Tomše, za lane Upravnega odbora (ki se 
volijo) so bili izvoljeni Tone Tomše, Uroš Vidovi , Danilo Škerbinek in Miro Eržen, v nadzorni 
odbor so bili izvoljeni Andrej Brvar (predsednik) ter  Bruno Frederik Fras, Marjan Burja in Metod 
Kova  ( lani) v astno razsodiš e pa Stane Simši (predsednik) ter  Erna Anderle, France Jamnik, 
Andreja Švigelj in Vladimir Zemlji  ( lani).
Skupš ina je sicer potekala mirno in konstruktivno v delovnem vzdušju. 

N
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VETER SPREMEMB V PLANINSKI ORGANIZACIJI 

Za nami je sobota, ki je bila za ve ino Slovencev obi ajna sobota. 
Ni pa bila obi ajna sobota za Planinsko zvezo Slovenije, saj je na ta 
dan v Ljubljani potekala redna in volilna skupš ina naše osrednje 
planinske organizacije.  

Po 20 letih relativno enostavnih volitev, ko je za funkcijo 
predsednika kandidiral samo en kandidat, smo se tokrat opogumili 
kar trije kandidati za to najvišjo funkcijo v planinski organizaciji. e
je bil prvi kandidat nekako logi en, torej dosedanji predsednik, sta 
druga dva glede na dosedanja splošna pri akovanja izraziteje 
odstopala. Drugi kandidat ni bil kandidat, ampak kandidatka! Prvi  v 
dolgi tradiciji planinstva se je zgodilo, da je za kandidaturo 
opogumila ženska in se tako vklju ila v izbor za najvišjo funkcijo v 
naši organizaciji. Jaz sem bil tretji kandidat in sem med 
predstavniki planinskih društev zbujal pozornost predvsem zaradi 

svoje starosti (34 let).  Prav zato so mi le redki 
poznavalci pripisovali ve je možnosti za uspeh. 

Na prvi pogled je imel prejšnji predsednik dokaj lahko 
delo, saj ženske ali tako mladega kandidata planinska 
društva še niso izvolila za predsednika PZS. A 
dosedanje izkušnje se niso pokazale za utemeljene in 
zgodilo se je presene enje. Vsaj zame. Ko je 
predsednik volilne komisije prebral rezultate volitev 
nekako nisem takoj dojel, da sem že izvoljen. To se 
mi preprosto ni zdelo mogo e. A je bilo!  

Na volilni skupš ini sem bil med tremi kandidati izvoljen za predsednika PZS že v prvem krogu. 
Prejel sem skupno 77 glasov, kar predstavlja ve  kot polovico prisotnih in hkrati kar tretjino vseh 
planinskih društev v Sloveniji. Rezultat, ki zagotovo prinaša tudi obveznosti! 
Skupš ina je bila posebna tudi glede udeležbe, saj je bilo prisotnih kar 60% vseh planinskih druš-
tev v Sloveniji. S tako veliko udeležbo se je tudi v praksi izkazalo, da planinskim društvo ni vsee-
no za dogajanje v krovni organizaciji. Jasno je bila izražena volja in želja, da odpremo okna 
naše organizacije, kot se je izrazil eden izmed funkcionarjev.  

Torej, okna smo odprli in posledi no kot nov predsednik utim veliko moralno obveznost, da bo 
skozi okna zavel sveži veter. Verjamem, da mi bo skupaj s sodelavci uspelo! Sprva potrebujemo  
okoli mesec dni asa, da se seznanimo z zate enim stanjem, nato pa bomo zavihali rokave. Že 
na junijski seji upravnega odbora nameravamo predstaviti prvi paket predlogov sprememb, ki 
bodo osnova za kasnejše še temeljitejše spremembe. Glede na jasno izraženo voljo planinskih 
društev na skupš ini pri akujemo tudi aktivno sodelovanje širokega kroga planinskih funkcionar-
jev pri pripravi ustvarjalnega prepiha.  

V zaklju ku bi želel podati javno zahvalo vsem planinskim društvom, ki ste se preko svojih pred-
stavnikov udeležili skupš ine PZS. S tem ste se odlo ili za aktivno sodelovanje pri ustvarjanju 
asu primernega ozra ja in delovne klime v naši organizaciji. Hvala za to dejanje!    

V Šoštanju, 11. maja 2010             Predsednik PZS: 
Bojan Rotovnik 

Fotografije: 
slika zgoraj: predsednik PZS Bojan Rotovnik predaja potrdilo o v lanitvi predstavniku PD Hudournik 
slika spodaj: Bojan Rotovnik na zasedanju Skupš ine
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DAN PLANINCEV – 5. JUNIJ 2010, PE OVNIŠKA KO A NA GRMADI 

an planincev bo letos v soboto, 
5. junija 2010. Prireditev se bo 
za ela ob 11.00 uri. Izhodiš na

to ka za pohodnike proti Pe ovniški 
ko i, ki pridejo v Celje z javnimi pre-
vozi je pri mostu ez Svinjo v smeri 
Laško (blizu železniške in avtobusne 
postaje) od koder je do ko e 1.30 ure hoje. Izhodiš na to ka za pohodnike, ki se pripeljejo z 
osebnimi vozili ali avtobusi je vas Zagrad 2 km oddaljena od Celja v smeri Laško od koder je do 
ko e 1.00 ure hoje. Nato si lahko avtobusi parkirne prostore poiš ejo v bližnjem Celju. Sicer so 
dostopi do Pe ovniške ko e še iz Štor 2 uri hoje, Laškega 2 uri hoje, iz Tremarij 1.30 ure hoje. 
Edini dostop z avtobusi proti ko i je skozi Štore in do vasi Svetina, kjer pa ni veliko prostora za 
parkiranje. 
Za orientacijo  je najprimernejša pl. karta »Posavsko hribovje – Menina – Ostrež – Kum.  
Po uradnem delu prireditve bo za veselo vzdušje skrbel ansambel Braneta Klavžarja. 

Vljudno vabljeni! 
******

PORO ILO 
s skupš ine CAA – Združenja planinskih zvez Alpskega loka, ki je bila v soboto  27.marca  2010 
v Strunjanu s pri etkom ob 09.00 uri. 
CAA s svojimi osmimi lani (Planinske zveze Francije, Nem ije, Italije, Švice, Lichtensteina, Juž-
ne Tirolske, Avstrije ter Slovenije), ki imajo 1.819.932 lanov, 1.733 društev, 128.240 km planin-
skih poti in 1.811 ko  se je znašla pred pomembnimi nalogami.  Delegati, prisotni lani septembra 
na redni skupš ini v Innsbrucku so predsedstvu naro ili, da im hitreje pripravi gradiva v zvezi z 
pomembnimi zadevami  in predlogi, ki narekujejo nujno obravnavo ter sklepanje. To se je zgodi-
lo v soboto 27. marca letos, ko je Planinska zveza Slovenije (PZS) v Strunjanu organizirala skup-
š ino, ki so se je udeležili vsi predsedniki zgoraj navedenih zvez. 
Po obi ajnih uvodnih administrativnih obravnavah je sledil dogovor za usmerjeno akcijo, kako 
najnovejša stališ a (protokole), ki so bili nedavno tudi prevedeni v jezike lanic in angleš ino
(Motorni promet po alpskih brezpotjih, Politi ne zahteve združenja planinskih zvez alpskega 
loka glede podnebnih sprememb in Stališ e do zelo zahtevnih planinskih poti v naravi in krajini) 
v odvisnosti od obravnavane vsebine dostaviti ali izro iti v upoštevanje vladnim ustanovam in v 
izvajanje sorodnim organizacijam, drugim nevladnim organizacijam in seveda v prvi vrsti svojim 
lanicam.

D

Na podlagi na Skupš ini PZS sprejetega programa dela za leto 2010 objavlja 
predsednik

javni poziv 
planinskim društvom, MDO-jem, komisijam in organom PZS za posredovanje 

pripomb, dopolnil in mnenj na Statut PZS in
 Poslovnik o delu Upravnega odbora in Predsedstva PZS. 

Vaše odzive, ki jih posredujte na Planinsko zvezo Slovenije, Dvoržakova 9 (p.p. 214), 1001 
Ljubljana ali na email naslov planinska-zveza@pzs.si  pri akujemo do 30. 6. 2010. 
Na podlagi zbranih odzivov bo Predsedstvo PZS pripravilo predloge sprememb obeh pravnih 
aktov. Spremembe bodo predstavljene na jesenskih sejah MDO-jev. 

V Ljubljani, 11. maja 2010                 Predsednik PZS 
                 Bojan Rotovnik
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Vodja pisarne CAA se je udeležila seje Stalnega odbora ter Nadzornega odbora Alpske konvencije 
(AK). Število razprav na to temo se je zelo pove alo, tako da se izgublja njihova sledljivost. 
Poleg ve  zanimivih strokovnih tem so si tokrat vzeli tudi as za pogovor, kako naloge AK izvajati 
uspešneje. CAA s statusom opazovalke bo skupno z CIPRA dala tozadevne predloge. Stalni sekre-
tarial AK pripravlja 20 tematskih krožnih poti po Alpah z vodni ki, ki bodo pomagali k boljšemu 
poznavanju naravnih bogastev tega gorovja.  
Ena od pomembnih statutarnih nalog združenja je zastopati interese vklju enih planinskih orga-
nizacij v Evropski uniji (EU) in drugih mednarodnih organizacijah. Da bo to uspešnejše, bo potre-
bno izboljšati v EU poznavanje dela ter nalog CAA in njenih lanic, definirati organizacijske stru-
kture v EU, ki so za delo planinskih organizacij pomembne, sodelovati v projektih EU, ki so isto-
vetni s cilji in delom lanic CAA itd. Predloženo je bilo ciljno gradivo, kako dose i aktivnejše 
sodelovanje CAA z organi Evropske unije. Nominirali smo tudi teme, ki so za delo planinskih 
organizacij zelo pomembne zato bi te želele sodelovati v delovnih telesih EU pri pripravi Smernic 
in Predpisov, ki zadevajo njihovo delo. Planinske organizacije žele seveda tudi kandidirati za 
sredstva EU za projekte, ki jih EU razpisuje. 
O tem, kako so to sodelovanje z EU dosegle druge športne in nevladne organizacije, je bilo pred-
loženih ve  informacij. Pridobljena je bila tudi ponudba specializirane projektne organizacije, ki 
bi za potrebe CAA opravila projekt potrebnih  korakov, na podlagi katerih bi CAA imela dostop, 
do za njeno sodelovanje z EU potrebnih gradiv in seveda predvsem poti ter postopkov za njeno 
aktivno in koristno sodelovanje z EU. 
Za CAA je sodelovanje z EU zelo potrebno, seveda pa so prisotni ugotovili, da ponudba projektne 
organizacije Eamonn Bates presega finan ne možnosti CAA in da je treba pridobiti navodila za 
vzpostavitev sodelovanja z želenimi komisijami ter komisarji EU v Bruslju na drug na in. Ugoto-
viti, kaj lanice za svoje delo potrebujejo ter aktivnosti glede EU usmeriti po cenejših vzgledih 
drugih organizacij (n.pt. Evropske kolesarske zveze). To seveda pomeni daljšo in manj aktivno 
približevanje potrebnemu sodelovanju CAA in njenih lanic z EU. V vsakem primeru pa bodo 
morale tudi v tem primeru lanice ra unati na pripravo in posredovanje potrebnih gradiv in 
podatkov, ki bodo za  sodelovanje z EU potrebni. Predvideva se, da bo vsaka lanica morala zgo-
toviti osebo, ki bo pooblaš ena in zadolžena za nemoteno navezovanje CAA z organi EU. Imeno-
vana je bila delovna skupina, ki mora do prihodnje skupš ine jasno definirati cilje evropske stra-
tegije CAA. 
Nevladne organizacije Evrope imajo možnost, da pri raznih skladih EU kandidirajo za pridobitev 
sredstev za infrastrukturne projekte. Evropska kolesarska zveza je n.pr. na ta na in pridobila 
sredstva za ureditev kolesarskih poti po Evropi. 
Za dosego tega cilja so bile tudi lanice CAA septembra lani povabljene, da posredujejo predlog 
teme, za katero bi želele, da se obravnava na Evropskem nivoju. Med predlogi smo izbrali tisto, 
ki zadovoljuje interese im ve lanic, zanjo pa mora biti zainteresirana tudi EU. Tema mora 
pomeniti kakovostno vsebino ter problematiko, njeno zaklju no poro ilo pa bo predstavljalo 
usmeritev za nadaljnje delo lanic CAA in tudi dragoceno gradivo nasploh  za širše potrebe Evro-
pe. Med štirimi prijavljenimi temami je bila izbrana tema: »Energetska gospodarnost v planinskih 
ko ah«. Komisija CAA za ko e bo na podlagi pisnih gradiv, še slasti gradiva DAV, pripravila pro-
jektno nalogo za pilotski projekt in jo prijavila v Bruslju. Komisiji so bila odobrena sredstva za 
kritje materialnih stroškov te naloge v vrednosti 5.000 €.  Predlog teme je objavljen v  nadalje-
vanju.
Že lani so predvsem delegati iz Južne Tirolske in Francije opozarjali na potrebno zaš ito pred 
enostransko regulativo in uradniškim omejevanjem planinskih aktivnosti ter potrebni podpori pri 
zagotavljanju prostega dostopa do gorskega sveta. To bi pomenilo tudi pospeševanje planinstva 
kot edinstvene telesno-kulturne kot tudi doživljajske aktivnosti v naravi za vso starostno popula-
cijo. Najve  opisanih težav se je v zadnjem asu ponovno primerilo na Južnem Tirolskem, o 
vzrokih (številni smrtni primeri med reševalci pri opravljanju njihovega dela) kot tudi posledicah 
za ta dogajanja ter odmevih na to smo lahko 14.3. letos prebrali tudi na 10. strani NeDela. Vsled 
opisanih težav je tamkajšnja planinska zveza zaprosila CAA za pomo . Prisotni so odlo no podprli 
zahtevo za zagotovitev prostega dostopa do gora. To je nedvomno prva enotna in skupna tema, s 
katero mora CAA nastopiti v interesu združenih lanic. Že te dni bo izveden zbir podatkov o 
dosedanjih prepovedih, omejitvah in drugem v vsem evropskem Alpskem prostoru ter podatkih o 
regulativi, e morda sporni ukrepi temeljijo na njej. Pripravljeno bo zbirno poro ilo in akcijski 
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plan, ki ga bo CAA predložila v Bruslju ter na osnovi plana storila še druge potrebne korake. 
Dopis AVS in CAI  je objavljen v  nadaljevanju 
Inštitut za sonaravne inovativne tehnologije Fakultete za strojništvo in Fakulteta za šport  Uni-
verze v Ljubljani ter Planinska zveza Slovenije so predložili CAA dopolnilno gradivo o rezultatih 
meritev,  s katerim opozarjamo na nova viskozno-elasti na spoznanja, do katerih prihaja pri ve
zaporednih sunkovitih obremenitvah dinami nih vrvi. Sklenjeno je, da bo gradivo v kratkem 
obravnavala komisija CAA za varnost, usposabljanje in planinstvo. 
Leta 1950 so alpinisti Francije izvedli senzacionalni vzpon na Anapurno, ki je dal nov polet osva-
janju himalajskih ciljev in pripomogel k organizaciji ministrstva za šport Francije, njen  
prvi mož Maurice Herzog pa je postal kasneje minister za šport in mladino Francije. Po nepojas-
njenih poteh je zastava odprave z podpisi lanov odprave zašla v Nem ijo, kjer so jo po naklju -
ju pred kratkim odkrili. Predsednik planinske zveze Nem ije jo je ob koncu skupš ine z željami 
po nadaljnem dobrem sodelovanju predal svojemu kolegu iz Francije. 

Zapisal: Danilo Škerbinek 
****** 

ENERGETSKA U INKOVITOST KO
Ugotovitev stanja, analiza in objava energetske bilance planinskih ko  glede na gradnjo, obratovanje, 
vzdrževanje in razgradnjo. 

Projektna ideja Club Arc Alpin
Uvod
V preteklih 15 letih je bilo potrebno v alpskem prostoru namesto starih zavetiš  postaviti mnoge nove ko e
ali pa je bilo treba sanirati obstoje e. Medtem ko je bila pri nekaterih objektih posve ena pozornost 
pove ani u inkovitosti pridobivanja energije, je bil pri drugih najvišji cilj zmanjšanje porabe energije. 
Oboje predstavlja možna na ina kako energetsko optimirati ko e v alpskem prostoru. 
Razveseljivi so primeri zmanjšanja emisij CO2 in zmanjšanja ekološkega odtisa ko . Ta dela, so svetli pri-
meri, ki so na koncu lahko vzori za gradnjo v zmernih obmo jih obmejne tuje soseš ine in v dolinah znot-
raj alpskega prostora. 
Znanje o energetsko u inkoviti gradnji ko  je na eloma na razpolago in je bilo v alpskem prostoru že ve -
krat uporabljeno. Vendar pa so doslej vsi morali za eti iz ni , posledi no pa so se na koncu soo ili z istimi 
problemi in storili nepotrebne napake, ker to znanje ni bilo objavljeno in kriti nih postopkov ni bilo mogo-
e skupno prediskutirati. 

Zato je smiselno in potrebno strniti to zbrano znanje. K temu ne spada samo hvaljenje dobrega (izvrstni 
izdelki, originalne sistemske konfiguracije itd.) temve  tudi kriti no soo anje s sistemi, kajti tudi najboljši 
sistemi imajo svoje šibke to ke, ki jih je treba zmanjšati na minimum. 
Kljub vsemu strokovnemu znanju napak ni mogo e prepre iti, kajti tudi najboljše na rtovanje je samo 
tako dobro kot izvedba sama. Storjene napake je zato treba evidentirati, da bo v bodo e mogo a stroško-
vno optimirana in preudarna gradnja ko . Ne gre le za to, da se zaradi napake "samo" postavljajo vprašan-
ja, namen je tudi pokazati, kje so kriti ne to ke. Kot pri mnogih drugih izkušnjah je šele spoznanje nare-
jenega izkušnja za prihodnost. 
Vedno obširnejši pregled izrednih novogradenj ko  v zadnjem asu, pa tudi objavljanje nadaljnjih bodo ih
objektov naj omogo i, da se za bodo nost strne vse znanje glede stroškov in koristi, ter bo dostopno vsem, 
ki jih to zanima. Svetilnik je samo tako dober, kakršna je njegova svetilnost. 
Projektna ideja
Ocena najnovejših nadomestnih gradenj in saniranih ko  naj pokaže, kako je mogo e realizirati izboljšanje 
energetske u inkovitosti pri gradnji ko . Projekti naj pokrijejo celo paleto idej, od velikih poletnih in zim-
skih ko  do majhnih visokogorskih zavetiš . Pokaže naj, do kod je mogo e iti pri energetski u inkovitosti. 
Poleg tehnološko visoko zahtevne ko e v pasivni tehniki gradnje mora imeti svoje mesto tudi enostavno, 
vendar modro koriš eno samoobskrbno zavetiš e.
V delo naj bo vklju ena tudi problematika emisij CO2 in ocena sive energije. Porabe energije se ne nana-
šajo samo na obratovanje, temve  je mnogo potrebne energije skrite v proizvodnji, transportu, izgradnji 
in kon no tudi v razgradnji. Z oceno projektov glede emisije CO2 je mogo e prikazati ekološki odtis. Tako 
se lahko zgodi, da je ko a z domnevno u inkovitim obratovanjem z gradbenega stališ a najve ja možna 
ekološka katastrofa. Ta ocena naj temelji na nemškem certifikatu kakovosti za dosledno gradnjo ali kakem 
drugem sorodnem certifikatu. 
Stalno ocenjevanje ko  naj nudi pregled o najnovejšem stanju tehnike. Tako je mogo e na novozgrajenih 
ali saniranih ko ah prikazati celo paleto tehni nih in gradbenih možnosti ter oceniti najrazli nejše rešitve. 
Pri tem je prav tako treba navesti sistemske konfiguracije, ki niso bile idealno rešene, da se ne bi ponav-
ljale napake. 
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Projekt naj ne bo samo ocena sedanjega stanja tehnike, temve  naj v rednih letnih publikacijah predstavi 
vedno nove projekte. S temi letnimi objavami izrednih projektov je mogo e predstaviti in oceniti sisteme, 
materiale in koncepte prihodnosti. 
Projekt naj v prvi fazi postavi osnovo ter na 2 - 3 referen nih ko ah preveri primernost metode ocenjevan-
ja in ovrednotenja. Na tej osnovi naj sledi letno ocenjevanje vsaj 2 projektov. Projekt se bo tako razvil v 
vedno obsežnejšo zbirko "Best-Practice" projektov (projektov z najboljšo prakso). 
Konkretni projektni cilji
Projekt obsega zelo širok ocenjevalni spekter, ki pa je za obsežno vrednotenje nepogrešljiv. Cilji so razde-
ljeni v spodaj navedene skupine, ki se najprej ocenjujejo vsaka zase in na koncu skupaj kot celota.  
V zvezi z ugotavljanjem kriti nih to k in nepravilnosti se oceni najprej vsak posamezni segment in na kon-
cu objekt kot celota. 
 Lokacija / okvirni pogoji ) 
 Gradbeni podatki  ) 
 Obratovalni podatki  ) vklju no z vrednotenjem emisije CO2 in bilance sive Tehni ni 
 podatki    )   energije 
 Podatki o porabi  ) 
V nadaljevanju so natan neje razdelani cilji za posamezne segmente, zaradi esar je mogo e lažje razbra-
ti težiš a. Ocene naj po eni strani jasno pokažejo dobre elemente, kljub temu pa naj bo dovolj prostora 
za kritiko. Samo tako bo pri naslednjih projektih mogo e prevzeti izkušnje. 
Lokacija /okvirni pogoji
Okvirni pogoji in lokacija objekta so v direktni povezavi z možnimi na ini koriš enja in iz tega izhajajo imi 
rešitvami glede gradnje, obratovanja, vzdrževanja in kon no razgradnje. Ti parametri se v nasprotju z 
nadaljnimi segmenti ne ocenjujejo. 
Razvrstitev zajetih podatkov: 
  - definicija lokacije (lega, višina, ekspozicija, oskrba, dostopnost, itd.) 
  - obstoje e stranke ali tiste, ki jih je mogo e pri akovati (SO/WI, dnevni 
    gosti itd.) 
  - namembnost obratovanja (pohodniki, turni smu arji itd.) 
  - na in obratovanja ko e (kategorija, ponudba storitev, definirana 
    infrastruktura, itd.) 
Gradbeni podatki
Pri gradbenih podatkih je treba lo iti, ali gre za sanacijo, dograditev ali nadomestno gradnjo, saj odlo i-
tev o sistemu dolo a, kako se bo ravnalo z obstoje im stanjem. Pri tem je mogo e upoštevati podatke iz 
segmenta "Lokacija / okvirni pogoji", oz. ocena objekta pred renoviranjem ali dogradnjo (analiza stanja) 
Registriranje stanja gradbene tehnike 
  - dolo itev tehnike gradnje in izolacije 
  - relevantnost stroški / korist za ocenjeni objekt 
  - stroški vzdrževanja in cikli nost nadomeš anja gradbenih sistemov 
  - kriti ne to ke gradbenih materialov (vgradnja, trajnost, itd.) 
Registriranje CO2 relevantnosti gradbene tehnike 
  - izra un emisij CO2 za gradbeni sistem 
  - ocena sive energije za objekt 
Matrica ocenjevanja objekta 
   - vzorna ideja v gradbenem smislu 
  - kriti ne izvedbe v gradbenem smislu 
  - gradbeni vzdrževalni cikli 
  - možna optimiranja gradbenih sistemov 
  - možno minimiranje obremenitve s CO2. 
Obratovalni podatki
Rezultat obratovanja in namembnosti obratovanja z ozirom na stranke so znatne razlike v reakcijah glede 
koncepta obratovanja kot tudi organizacije znotraj ko e in okoli le-te. Ta del ocenjevanja se nanaša na 
teko e in novo obratovanje, ki iz tega izhaja. 
Ocenjevanje izvajajo gostje kot tudi osebje ko e, saj so v obeh primerih pomembne razli ne okvirne to -
ke.
Registriranje gradbenega koncepta 
  - relevantnost stroški / korist obratovanja 
  - organizacija potekov glede na goste 
  - organizacija potekov glede na osebje 
Matrica ocenjevanja obratovanja 
  - vzorna ideja v obratovalnem smislu 
  - kriti ne izvedbe v obratovalnem smislu 
  - možna optmiranja v obratovalnem smislu 
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  - možno minimiranje obremenitve s CO2 z izboljšanjem u inkovitosti 
Tehni ni podatki
Tehni ni podatki nam povedo, kateri energetski sistemi so bili izbrani za objekt. Ti so mo no odvisni od 
lege ter iz tega izhajajo ega aktivnega in pasivnega pridobivanja energije. Poleg tehni nih aspektov je 
pomembna tudi uporaba pasivnega koriš enja energije na ovoju objekta. Izvedbo tehni nih elementov za 
preskrbo in odstranjevanje odpadkov je vsekakor treba upoštevati kot celoto, saj ima odlo itev za obdela-
vo odpadnih vod za posledico znatno porabo energije, ki jo je treba pokriti z izolirano lego. 
Registriranje proizvajanja in porabe energije glede na obratovanje 
  - ocena uporabljenih samostojnih in hibridnih sistemov 
  - ocena priklju enih porabnikov 
  - ocena naprav za odstranjevanje odpadkov in preskrbo (naprava za iš enje
    odpadnih vod, vodi, itd.) 
  - varnost obratovanja oz. tveganje pri sistemskih delih 
  - stroški vzdrževanja in cikli nost sistemskih stroškov 
Registriranje CO2 relevantnosti energetske tehnike 
  - izra un emisij CO2 za energetsko tehniko 
  - ocena sive energije za energetsko tehniko 
Matrica cenjevanja energetske tehnike 
   - vzorna ideja v energetsken smislu (preskrba in odstranjevanje odpadkov) 
  - kriti ne izvedbe v energetskem smislu (preskrba in odstranjevanje 
    odpadkov) 
  - vzdrževalni cikli energetske tehnike 
  - možna optimiranja tehni nih sistemov 
  - možno minimiranje obremenitve s CO2. 
Podatki o porabi
Pri podatkih o porabi gre za to, da se ugotovi kakšen delež energije se porabi za katerega od segmentov. 
Na osnovi te ocene je mogo e ugotoviti, koliko nepotrebne energije je bilo porabljeno in s tem neu inko-
vito proizvedeno, saj poraba ni v sorazmerju s koristmi. 
Registriranje podatkov o porabi 
  - registriranje porabnikov (elektrika, gretje itd.) 
  - registriranje rokov obratovanja normalnih porabnikov (elektrika, gretje itd.) 
  - registriranje rokov obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov in 
    preskrbo (naprava za iš enje odpadnih vod, vodi itd.) 
  - varnost obratovanja oz. tveganja sistemskih delov 
  - obratovalni stroški oz. stroški vzdrževanja ter cikli nost sistemskih stroškov 
Matrica ocenjevanja podatkov o porabi 
  - vzorna ideja glede podatkov o porabi 
  - kriti ne izvedbe glede porabe 
  - stroškovna relevantnost porabe energije vklj. s transportom 
  - vzdrževalni cikli porabnikov 
  - možna optimiranja glede porabe energije 
  - možno minimiranje obremenitve s CO2 z zmanjšanjem porabe energentov. 
Potek projekta
1. faza (Pridobivanje podatkov) 
Skupina za usmerjanje naj za prvo fazo projekta na osnovi seznama priporo il vseh partnerskih organizacij 
izbere 2 - 3 ko e v alpskem prostoru, pri emer je treba paziti, da so po možnosti vklju eni razli ni tipi 
ko . V idealnem primeru naj bodo dodatno vklju ene razli ne klimatske cone in lege. 
Izbrane 2 - 3 ko e v alpskem prostoru je treba med seboj primerjati glede na lego, namembnost, velikost, 
na in koriš enja, na in gradnje, konstrukcijo izolacije, tehni no infrastrukturo, proizvajanje in porabo 
energije ter druge obrobne pogoje. Poleg tega je treba ugotoviti oz. zbrati stroške gradnje glede na pos-
tavitev. Ta primerjava naj pokaže, v kakšni meri lega, obratovanje in koriš enje dovoljujejo energetsko 
optimirano na rtovanje in uporabo ko e.
Vzporedno s tem je treba zajeti vse definicije mas, da je mogo e za objekt oceniti relevantnost emisije 
CO2. Poleg tega je treba ugotoviti na in transporta in razdalje. Te podatke je obi ajno mogo e pridobiti 
na osnovi razpisne dokumentacije, na rtov in seznamov materiala za transporte. 
Hkrati je treba skupaj z izvajalci del, lastniki, upravniki in uporabniki ugotoviti prednosti in pomanjkljivos-
ti izbranih sistemov in  konceptov. Pri tem gre za spoznanja glede namembnosti in dimenzioniranja ener-
getsko aktivnih in pasivnih gradbenih komponent ter potekov pri obratovanju. 
Nadalje je treba kvantificirati porabo goriv in drugih energentov, da se pokaže v kakšni meri se izpla a
pri akovana in dejanska energetska u inkovitost. Aspekt, ki se ga ne sme zanemariti, je prijetnost v obje-
ktih, saj se poleg premalo toplote lahko kot neprijetno ob uti tudi preve  toplote. 
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Za obsežni prikaz energetske bilance je treba upoštevati tudi transporte energentov od zadnje uporabne 
dovozne ceste ali postaje ži nice. Tako je mogo e kvantificirati transporte glede na energente, saj vsake-
ga goriva ni mogo e transportirati optimalno oz. ga je po transportu še mogo e smatrati za u inkovitega. 
Glede vzdrževanja delov naprav in gradbenih elementov je treba ugotoviti, kako visoki so fiksni stroški 
letno in kakšen je ciklus nadomeš anja sekundarnih in primarnih gradbenih elementov glede na celotno 
življenjsko dobo naprave oz. koliko je treba letno odpisati. 
Pri vseh zajetih podatkih je treba upoštevati za državo specifi ne predpogoje, ki lahko na koncu vplivajo 
na dimenzioniranje naprav. SBR istilna naprava ali membranska filtrirna naprava mora slediti drugim 
zakonitostim kot suho straniš e.
2. faza (Vrednotenje podatkov) 
V tej fazi je v središ u vrednotenje podatkov iz ko . Poleg tega je v pomo  vrednotenju treba primerjati 
razli ne sisteme. Prikazati je treba izvedbo komponent in povezave med izbranimi proizvajalci energije 
ter jih primerjati v odnosu na porabnike. V bilanco je treba vklju iti pasivne energetske elemente, da se 
prikaže, v kakšni meri le-ti pripomorejo k zmanjšanju porabe energije iz fosilnih in CO2 nevtralnih goriv. 
Ovrednotiti je treba stroške po projektu in sistemu da se pokaže, kako lahko izbira gradbenega sistema 
vpliva na stroške gradnje oz. transporta. Ti stroški so zajetiv podro jih gradnja, proizvodnja in akumulira-
nje energije, preskrba z vodo in hranjenje le-te ter iš enje odpadnih vod. Tako je mogo e ovrednotiti in 
primerjati vsak posamezni gradbeni del, kar pri prikazu celotnih  istih stroškov gradnje ni mogo e.
Relevantnost emisij CO2 se izra una in ovrednoti na osnovi zajetih podatkov. Poleg tega so številke prila-
gojene glede na objekt v nižinski legi z enakim na inom gradnje in enakimi materiali, da se lahko dodatno 
ovrednoti problematika transporta. Tako je mogo e prikazati, kako mo no so gradbeni sistemi odvisni od 
transportnih možnosti in posledi no povzro ajo (generirajo) stroške. Prikazati je treba energetske tokove, 
da postane o itno, kateri sistemi so odvisni od drugih in kje so šibke to ke v namestitvah sistemov. Zaradi 
dejstva, da v izoliranih legah maksimalna avtarki nost ne doseže 100 %, je treba vklju iti rezervne rešitve, 
da pri kriti ni porabi energije ne pride do zrušitve (kolapsa) sistema, temve  se ga ohranja na dolo enem 
nivoju. im lažje se zagotovi odve nost (Redundanz), tem bolj enostavno je upravljanje s sistemom. Logi-
no je, da naj bo tudi zasilni (rezervni) sistem zasnovan im bolj ekološko. 

Ovrednotenje sistemov se ne opravi za vse ko e skupaj, temve  za vsako ko o posebej in naj na primerih 
pokaže kakšne so rešitve in kje so kriti ne to ke. Ne gre za to, da bi se sestavila lestvica ko , temve  za 
prikaz "Best-Practice" primerov (primerov z najboljšo prakso), saj ima vsako zavetiš e enkratno okolje. 
3. faza (Vrednotenje sistema) 
V tej fazi so predstavljeni pozamezni projekti z njihovimi sistemi. Prikazati je treba vsak na in koriš enja 
ali prihranka energije, ne glede na to ali gre za aktivne ali pasivne elemente. 
Vsak celotni sistem je treba ovrednotiti na osnovi pozitivnih in negativnih to k sistema. To velja tako za 
tehni ne kot tudi gradbene aspekte. Odvisno od tematskega težiš a po objektu je mogo e predstaviti še 
dodatna originalna tematska težiš a, ki nudijo nove zasnove za izboljšanje u inkovitosti. Z objavo (razkrit-
jem) razli nih sistemov in mrežnih povezav po objektu je mogo e uporabnikom na odprt in nepristranski 
na in predstaviti možne kombinacije. 
4. faza (Posredovanje znanja) 
Zaklju na faza posameznih faz je odlo ilna, saj samo posredovanje znanja služi za širjenje le-tega. Zbrane 
podatke, izkušnje in spoznanja po projektu je treba posredovati zvezam lanicam CAA, podpornim organi-
zacijam izven CAA, zvezam in energetskim agencijam, dostopni pa morajo biti tudi drugim skupinam in 
strokovnjakom. S stalnim vrednotenjem in diskutiranjem projektov z 2 - 3 projekti ko  letno nastane z leti 
koncentracija znanja, ki vsem planinskim zvezam omogo i, da predstavijo "Best-Practice" projekte (proje-
kte z najboljšo prakso), oz. za svoje projekte uporabijo dobre to ke iz predstavljenih projektov. Na pod-
ro ju posredovanja in širjenja znanja nam mogo e lahko pomaga Cipra International. Sama priprava in 
posredovanje znanja pa se opravita pod vodstvom  CAA. Rezultat tega delovanja v širino naj bo, da bo 
obsežno znanje planinskih zvez in na rtovalcev planinskih postojank dostopno široki javnosti. Hkrati pa se 
naj doseže, da bodo sistemi za naprave in objekte zunaj posebnega obmo ja gradnje planinskih ko  posta-
le zanimive tudi za druge in se bodo vedno bolj uporabljale tudi v normalnih klimatskih conah na obeh 
straneh Alp v izoliranih legah ali v kombinaciji z obi ajnimi sistemi. 
Osnovna organizacija
Usmerjanje projekta zagotavlja izbrani odbor CAA v okviru delovne skupine. V tem odboru je 5 ljudi, ki 
imajo izkušnje z gradnjo ko  in tehni nih naprav v visokogorju. Komisija CAA za ko e imenuje te osebe in 
dolo i seznam obveznosti za projekt oz. delne korake. 
Kot vezni len med nalogodajalcem (naro nikom) in izvajalcem je dolo eno vodstvo projekta. To je lahko 
tudi lan skupine za zajemanje in ovrednotenje. V preskrbo podatkov, ovrednotenje in sestavo dokumen-
tov so v okviru projektnih nalog vklju eni strokovnjaki, saj takega projekta ni ve  mogo e zamisliti na 
osnovi astnega delovanja za planinske zveze. Skupina za usmerjanje ocenjuje posamezne faze in njihov 
obseg. Odlo a o izbiri ko , obsegu del ter o posredovanju znanja. Poleg tega kontrolira teko e stanje del. 

asovni okvir



     Obvestila Planinske zveze Slovenije

Letnik 36 / številka 5 – 2010                            12 

asovni okvir za prvo fazo projekta je približno 1 leto in pol, saj je zaradi obsežnega zajemanja podatkov 
in za to potrebnih ogledov objektov, pa tudi za sestavo matrice ocenjevanja potrebno precej asa. Po 
sami izdelavi podatkov, zapisu znanja in iz tega izhajajo ih spoznanj sledi faza informiranja, ki traja prib-
ližno 3 mesece. V tem asu se dokumenti prevedejo v potrebne jezike in, v kolikor to želijo udeleženi 
partnerji, predstavijo na mestu samem. 
Po zaklju ku pilotne faze z izbranimim ko ami se koncept nadaljuje v drugi fazi. Tako se naj v naslednjih 
letih vsaki  ocenita in objavita 2 projekta ko , kjer kot osnova služijo izdelani zaklju ki ali pa se ti razvi-
jajo naprej. 
Urnik
Marec 2010  Predstavitev koncepta in odlo itev predsedstva CAA o izvedbi 
   projekta, ter izbira vodje projekta in projektne skupine. V okviru te 
   odlo itve je treba upoštevati vklju itev nadaljnih projekltnih partnerjev 
   Alpskega loka. 
April - junij 2010 Izdelava matrice ocenjevanja objektov. 
Junij 2010  Predstavitev in sprejem matrice koncepta na zasedanju komisije CAA 
   za ko e.
Julij - avgust 2010 Ogledi objektov ter ocenjevanje z optimiranjem matrice, e je to 
   potrebno. 
Jesen 2010  Ovrednotenje vseh zajetih podatkov, primerjava, izra un bilance 
   emisije CO2, pridobivanje dodatnih informacij k uporabljenim 
   sistemom in sistemskim delom. 
November 2010 - Sestava prve verzije skript, konzultacije s strani skupine za  
februar 2011  usmerjanje za ovrednotenje in potrebne prilagoditve. 
Marec - april 2011 Skupina za usmerjanje na osnovi ocenjevanj predela in po potrebi 
   dopolni celotna skripta. 
Maj 2011  Osnutek, dokumentacija in prevod v dolo ene jezike ter izdelava 
   predstavitev. 
Od junija 2011 Objava in posredovanje znanja pri udeleženih partnerjih. 
Stroški projekta
Stroški za tak mednarodni projekt so relativno visoki, saj posredovanje znanja ni omejeno samo na eno 
državo, temve  se izvaja v ve ih jezikih. Trenutno je treba ra unati s prevodi v 3 jezike. Stroški za ta 
projekt se razdelijo na naslednje elemente: 

Ocena stroškov (vklj. z oceno emisije CO2 in  
sive energije) 
Projektni odbor (približno 5 zasedanj)    €   4.000,00 
Vodenje projekta      €   5.000,00 
Izdelava delovnih osnov      € 12.000,00 
Obdelava projekta (ogledi, ovrednotenja, itd.)   € 15.000,00 
Osnutek / Tisk (brošura ca. 10 strani za vsak objekt)  €   3.000,00 
Prevodi (v 3 jezike)      €   3.000,00 
Ostali stroški (poštnine, prevoznine, itd)   €   3.000,00 
Posredovanje znanja (ocena)     €   3.000,00 
Rezerva / nepredvideni stroški     €   3.000,00
Skupaj vklj. DDV      € 51.000,00 
Stroški trenutno temeljijo na ocenah za posamezne postavke. 
Možni projektni partnerji
Zaradi prisotnosti CAA v 8 državah Alpskega loka je mogo ih mnogo projektnih partnerjev. Preveliko števi-
lo partnerjev pa lahko ima za posledico razli ne poglede na usmeritev projekta. Zato je treba vnaprej 
opraviti izbiro projektnih partnerjev izmed partnerje izven CAA. 
 - Skladi z usmeritvijo na energijo, energetsko u inkovitost ali var evanje z energijo 
 - Strokovne energetske ustanove držav in ev. zveznih dežel, regij ali kantonov 
 - Okoljske organizacije, prisotne na podro ju energetske u inkovitosti 
 - Organizacije z dobrimi povezavami na podro ju obdelave podatkov. 
Možne ko e
Zaradi velike števila novih projektov ko  je treba zavestno izbrati objekte s simbolnim u inkom in v kriti -
nem okolju. Zgradbe morajo biti zgrajene ali obsežno sanirane v zadnjih 3 - 5 letih. Le tako je zagotovlje-
no, da sistemi niso zastareli in ustrezajo sedanjemu stanju tehnike. 
Možne so ko e, kot so ko a Olperer (DAV), ko a Schiestel (A), ko a Wildstrubel (CH), ko a Theodul (I), 
nova ko a Monte Rosa (CH), nova Téte Rousse (F) ali drugi objekti na južnem Tirolskem in v Sloveniji, ki 
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tukaj niso našteti. Izbira ko  v prvi fazi (2 - 3) naj ne bo omejevalna ali izklju ujo a, temve  naj poteka 
na osnovi prvotnih kriterijev. 
Zaklju ek
V zadnjih 15 letih je bilo realizirano mnogo idej v zvezi z energetsko u inkovitostjo gradnje v gorah. Sedaj 
je treba te ideje preveriti, izluš iti dobre, prav tako pa imenovati slabe to ke, da bo v bodo e mogo e
zmanjšati število napak. Projektna struktura z majhno skupino in u inkovito delujo im odborom omogo a
hitro in fokusirano izvedbo nalog brez dolgih službenih poti in dodatnih sestankov. V preteklih letih je bilo 
vloženo mnogo znanja in dela. Poskrbimo za to, da bo to znanje v prihodnosti ostalo dostopno in bo posre-
dovano široki javnosti. 
Weinfelden, 11.02.2010 

Peter Büchel, Büchel Architekten GmbH 
******

NE NADALJNJEMU OMEJEVANJU PLANINSTVA S PREDPISI! 
Stališ e planinske zveze Južne Tirolske, Gorske reševalne službe Južne Tirolske in Zveze gorskih vod-
nikov k zaostritvi obstoje e zakonodaje. 
Planinci, ki v prostem alpskem obmo ju sprožijo plaz, storijo po italijanski zakonodaji kaznivo dejanje. 
Kazenske sankcije plašijo planince in jih omejujejo v njihovem ravnanju v gorah in naravi.
Planinske zveze ne sprejemajo aktualne razprave o zaostritvi teh zakonov, ki še dodatno urejajo svobodo 
gibanja v gorah. Planincev in alpinistov se pri izvajanju njihovih rekreativnih aktivnosti na smu arskih 
turah, turnem smu anju ali na turah s krpljami ne sme ena iti z ravnanjem kriminalcev. Po mnenju itali-
janske vlade naj poostreni zakoni in posledi no višje zaporne in denarne kazni služijo za pove anje varno-
sti v alpskih obmo jih in v alpinizmu. 
Razprava o zaostritvi teh državnih zakonov je spodbudila Planinsko zvezo Južne Tirolske, gorsko reševalno 
službo Južne Tirolske in zvezo gorskih vodnikov Južne Tirolske, da so postavili naslednje zahteve in jih dali 
v razmislek: 
1.) Svoboda gibanja v gorah 

Alpski prostor je in mora ostati prosto dostopen vsem! 
2.) Lastna odgovornost  

Alpinizem je povezan s tveganji in nevarnostmi! 
3.) Preostanek tveganja 

V alpskih obmo jih obstaja neizogibni preostanek tveganja! 
4.) Prosti teren – Zimsko športna obmo ja: Dolo iti je treba razlike!  

Jasno je treba lo iti med prostim alpskim prostorom in obmo ji okoli umetno ustvarjenih športnih 
objektov!
5.) Izobraževanje in preventiva 

Planinske zveze terjajo od države in dežel ve  moralne in finan ne podpore, s emer bo mogo e
razširiti in intenzivirati ponudbo  izobraževanja za alpiniste, ter tudi delo glede osveš anja celotnega pre-
bivalstva! 
6.) Poro ila o nevarnosti plazov in vremenske napovedi 

"Poro ilo o nevarnosti plazov" in "Vremenska napoved" se ne smeta uporabiti kot osnova za izdajo 
zakonov in prepovedi! 
7.) Organizirane iskalne akcije in reševanje 

Sprememba obstoje e stroge zakonodaje v primeru sproženja plazu! 
Nobene zaostritve zakonodaje ob sproženju plazu! 

Svoboda gibanja v gorah 
Alpski prostor mora biti in ostati prosto dostopen vsem!
Dostop do gorskih in skalnih obmo ij smatramo kot osnovno pravico. Alpski prostor mora biti in ostati pros-
to dostopen vsem ljudem. Gore sveta privla ijo milijone ljudi. Pohodniki, planinci, plezalci in vsi, ki želijo 
uživati v gorah, odnesejo s svojih malih ali velikih avantur domov udovita doživetja. Naše aktivnosti izva-
jamo naravi prijazno in spoštujemo lastnino. Naš cilj je, da se z gorskim svetom, njegovimi prebivalci in 
vsemi, ki se tam gibljejo, sre amo s spoštovanjem. Klju  do tega je odprtost, razgledanost in spoštovanje 
vseh nas. 

Lastna odgovornost
Alpinizem je povezan s tveganji in nevarnostmi!
Vsak, ki se giblje v prostem alpskem obmo ju, se mora zavedati svojih sposobnosti in svojega znanja ter se 
mora odpraviti na pot samo z ustrezno opremo. Pri podvigih v gorah je vsak izpostavljen pove anemu tve-
ganju in se mora soo iti s to odgovornostjo. Vsak je odgovoren za lastno varnost. Samoumevno je pomaga-
ti drugim v stiski. Z ravnanjem v gorah se ne sme ogroziti ne loveka niti narave. 
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Preostanek tveganja 
V alpskih obmo jih obstaja neizogibni preostanek tveganja!
Naravne katastrofe, kot so nagle spremembe vremena, proženje plazov ali udare strele, je mogo e z izku-
šnjami in znanjem oceniti, vendar nikoli predvideti ali se jim v celoti izogniti. 
V gorah bo vedno obstajal preostanek tveganja in tega se mora vsakdo zavedati. V izogib temu preostanku 
tveganja je treba ob nevarnostih ukrepati preudarno, z dobro telesno in materialno pripravljenostjo ter z 
izkušnjami iz ustreznih alpinskih simulacij. 

Prosti teren – Zimsko športna obmo ja: Dolo iti je treba razlike!
Jasno je treba lo iti med prostim alpskim prostorom in obmo ji okoli umetno ustvarjenih športnih objek-
tov!
Pod prostim alpskim prostorom razumemo neokrnjeno naravo, kjer se je lovek prisiljen podrediti zako-
nom narave. 
Strinjamo se s smiselnimi ureditvami na smu arskih progah, ki urejajo športne aktivnosti na zavarovanih 
progah in v njihovi okolici. Nezavarovani teren v obmo ju ustreznih zimsko športnih obmo ij sme podle i
ureditvi, ki velja na smu arskih progah le, e morebitne akutne razmere neposredno ogrožajo proge ali 
naseljena obmo ja. V prostem alpskem obmo ju so prepovedi in kazni nepotrebne. 

Izobraževanje in preventiva 
Planinske zveze terjajo od države in dežel ve  moralne in finan ne podpore, s emer bo mogo e razširiti 
in intenzivirati ponudbo izobraževanja za alpiniste, ter tudi delo glede osveš anja celotnega prebivals-
tva!
Za prepre itev nezgod v gorskem športu je treba z izobraževanjem opraviti dobro preventivno in informa-
tivno delo. Alpinisti ne smejo biti  preplašeni z omejitvami, prepovedmi in kaznimi, temve  se naj odpra-
vijo na pot v gore dobro pripravljeni, z mnogo znanja in izkušnjami. Z usmerjenim izobraževanjem dobijo 
te ajniki potrebno znanje, da lahko pravilno ocenijo nevarnosti v gorah. 
Ravnanja v gorah ne smejo dolo ati pravne ali jamstvene posledice, v ospredju iskanja odlo itev morajo 
biti posledice za lastno življenje in življenje tovarišev. 

Poro ila o nevarnosti plazov in vremenske napovedi 
"Poro ilo o nevarnosti plazov" in "Vremenska napoved" se ne smeta uporabiti kot osnova za izdajo zakonov  
in prepovedi!
Poro ila o nevarnosti plazov in meritve vremenskih postaj nudijo informacije, ki lahko zimskim športnikom 
koristijo pri na rtovanju in odlo itvah pri ravnanju kot dva  faktorja od mnogih. Nikoli pa samo te infor-
macije niso odlo ujo e, ali se sme nekdo odpraviti na pot ali ne. Sposobnost odlo anja s poznavanjem 
plazov, izkušnje in samoocena vsakega posameznika so nadaljnji faktorji, ki so enakovredni meritvam. 

Organizirane iskalne akcije in reševanje 
Sprememba obstoje e stroge zakonodaje v primeru proženja plazu!
Po sedanjem stanju zakonodaje (op.-v Italiji) mora pohodnik, ki iz malomarnosti sproži plaz, ra unati z 
zaporno kaznijo od enega do pet let (426. len iVm 449. len c.p.). Na osnovi te stroge zakonodaje ima 
gorska reševalna služba Južne Tirolske že sedaj velike težave. Uspeh ali neuspeh akcije iskanja zasutih je 
pogosto odvisen od takojšnjega alarmiranja in natan nega opisa dogodkov, ki ga podajo prisotni ali pri e.
Iz strahu pred kazensko-pravnimi posledicami se ljudje, ki so sprožili plaz ali bili temu pri a, pogosto ne 
odlo ijo za prijavo ali pa dogodek prijavijo anonimno. Tako se izgubijo zelo pomembne podrobnosti, pa 
tudi sodelovanja med pri ami in reševalci ni. 
Mednarodno primerjano so že obstoje e kazni pretirano visoke. 

Nobene zaostritve zakonodaje ob sproženju plazu!
Vsaka zaostritev zakonodaje še dodatno preplaši povzro itelja ali pri e, da stopijo v kontakt z reševalci. 
Posledica tega je, da se zmanjšajo možnosti za preživetje zasutih. Pomanjkljive informacije se neizbežno 
kon ajo z nepotrebnimi iskalnimi akcijami: gorski reševalci morajo ure in ure iskati domnevno zasute pre-
den se izkaže, da pod plazom ni žrtev.  
Posledica zaostrene zakonodaje bi bila, da bi bilo treba izvajati fantomske iskalne akcije z visoko udelež-
bo prostovoljnih reševalcev, povezane z visokimi stroški. 
Glede zaostritve zakonodaje pri sproženju plazov planinske zveze in reševalne organizacije s to izjavo 
odlo no protestirajo proti zvišanju sedaj veljavnih kazni. Poleg tega terja gorska reševalna služba pravno 
osnovo za to, da je mogo e reševalne akcije prekiniti ob vsakem asu iz upravi enih razlogov. 

Planinska zveza Južne Tirolske 
Gorska reševalna služba Južne Tirolske  
Zveza gorskih vodnikov Južne Tirolske 
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KOMISIJE UO PZS PORO AJO
VODNIŠKI KOTI EK

SNEŽNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE PZS 
VALVASORJEV DOM, 20.-21.2.2010  
    
1 Kaplan Boštjan Drago Bregar 
2 Kokošinek Peter Velike Laš e
3 Petelin Roman Ribnica 
4 Oblak Peter Celje-Matica 
5 Perko Jana Rašica 
6 Frantar Marjeta Rašica 
7 Bregar Tadej Rašica 
8 Segulin Zlatko Železni ar Ljubljana 
9 Žnidar i  Albin Železni ar Ljubljana 
10 Dolinar Branko Krka Novo mesto 
11 Hrn i  Darko Krka Novo mesto 
12 Progar Anton Krka Novo mesto 
13 Markovi  Anton Krka Novo mesto 
14 Markovi  Majda Krka Novo mesto 
15 Pavlin Slavica Ljubljana  Matica 
16 Ku i  Rajko Železni ar Ljubljana 
17 Tabernik Katja Kamnik 
18 Pollak Marija Kamnik 
19 Zmrzlikar Peter Komenda 
20 Špendov Tone Žirovnica 
21 Mrak Jernej Žirovnica 
22 Baloh Janez Radovljica 
23 Cvetko Tatjana Iskra Kranj 
24 Podobnik Anica Cerkno 
25 Kuralt Andreja Medvode 
Vodstvo:

1. Jože Varl 
2. Bojan Pollak 
3. Jože Roži
4. Boris Madon 
5. Alojz Jerman 
6. Milan Jazbec 
7. Klemen Volontar 

SNEŽNO IZPOPOLNJEVANJE ZA VODNIKE
Ko a na Gozdu, 13. – 14. marec 2010 

1. Martin Vimpolšek Brežice 
2. Janez Jerman rnomelj
3. Sonja Jerman rnomelj
4. Vlasta Bobovnik Fram 
5. Janez Sagadin Fram 
6. Leon Vrhovšek Fram 
7. Marjan Golja Gornja Radgona 
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8. Robert Koritnik Grmada Celje 
9. Željko Lamut Grmada Celje 
10. Mišo Primc Grmada Celje 
11. Franc Šinko Grmada Celje 
12. Roman Toplak Grmada Celje 
13. Gašper Jalen IMP Ljubljana 
14. Andrej Stuchly IMP Ljubljana 
15. Miha No  Jesenice 
16. Matija Šlibar Jesenice 
17. Simon Figar Ko evje
18. Tone Ožbold Ko evje
19. Štefka Ule Ko evje
20. Alojz Rupar Lisca Sevnica 
21. Jože Drab Ljubljana-Matica 
22. Marko Habjan Ljubljana-Matica 
23. Mateja Vertelj Ljubljana-Matica 
24. Marijan Kukovec Maks Meško Ormož 
25. Boris Frank Maribor - Matica 
26. Branko Forstneri  Naveza 
27. Danilo Miloši  Naveza 
28. Urška Modrijan Nova Gorica 
29. Mojmir Kunej OPD Koper 
30. Jožica Kolar Polj ane
31. Tomaž Stražar Polje 
32. Fran išek Bakši  Polom Kostanjevica na Krki 
33. Martin Kastelic Polom Kostanjevica na Krki 
34. Robert Štokar Polom Kostanjevica na Krki 
35. Franc Štokar Polom Kostanjevica na Krki 
36. Zoran Štok Polzela 
37. Bojan Gorjanc Postojna 
38. Vladimir Smrekar Postojna 
39. Izabel Vadnal Postojna 
40. Tanja Žele Postojna 
41. Dimitrij Birsa PT Ljubljana 
42. Vinko Pintari  ŠD BTC 
43. Peter Vr kovnik Šmartno ob Paki 
44. Husein Djuheri  Velenje 
45. Anton Žižmond Velenje 
46. Franc Kropec Vitanje 
47. Andrej Stržinar Vrhnika 

NAŠITEK VODNIK PZS 
Obveš amo vas, da so še vedno na voljo našitki Vodnik PZS. Našitke lahko naro ite pri Pla-
ninski založbi (01 43 45 684, planinska-zalozba@pzs.si). Cena našitka je 4 €. Ob nakupu 
morate predložiti potrjeno vodniško izkaznico. 
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PODPISAN DOGOVOR O OPRAVLJANJU KOMERCIALNEGA VODNIŠTVA
o skoraj dveletnem usklajevanju med Pohodništvom in 
kolesarjenjem giz in Planinsko zvezo Slovenije je bil v 
torek, 5. maja 2010 na Skupš ini gorsko smu arskih 

rekreativnih centov v Gospodarski zbornici sklenjen 
dogovor o opravljanju komercialnega vodništva v 
pohodništvu v Sloveniji. Dogovor sta podpisala predsednik 
PZS mag. Franc Ekar (na osnovi sklepa UO PZS) in direktor 
Pohodništva in kolesarjenja giz Marko Lenar i . Izvajanje 
pohodništva z vodnikom je izjemnega pomena za varnost in 
preventivo udeležencev na pohodu. Planinska zveza ima 
preko 1000 vodnikov, ki so strokovno usposobljeni za 
vodenje v gorskem svetu. Dejavnost vodnikov bogati 
turisti no ponudbo.  
Dogovor objavljamo v nadaljevanju. 

****** 
POHODNIŠTVO IN KOLESARJENJE giz, Dimi eva ul. 13,1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Marko 
Lenar i  (kratko Pohodništvo in kolesarjenje) 
Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova ul. 9,1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik mag. Franci 
Ekar (kratko PZS)

sklepajo

DOGOVOR O OPRAVLJANJU KOMERCIALNEGA VODNIŠTVA V 
POHODNIŠTVU V SLOVENIJI

1. Pohodništvo in kolesarjenje GIZ je združenje za pohodništvo in kolesarjenje, ki je bilo ustanovljeno s 
strani specializiranih nastanitev za pohodništvo in kolesarjenje v okviru strateškega partnerstva Slovenske 
turisti ne organizacije z namenom hitrejšega razvoja turisti nega produkta pohodništva, njegove promoci-
je in trženja. Med ostalimi nalogami je cilj združenja tudi zagotoviti vse potrebne podlage za normalen 
razvoj pohodništva. Eden od teh ciljev je tudi zagotoviti dovolj veliko število usposobljenih vodnikov z 
licenco, ki bodo opravljali dela komercialnega vodenja v sredogorju in visokogorju Slovenije. 
PZS usposablja vodnike na osnovi Zakona o športu, Pravilnika vodnikov PZS in Pravilnika o izobraževanju, 
kategorizaciji, registraciji vodnikov PZS. S svojimi programi, potrjenimi na Strokovnem svetu RS za šport, 
usposablja vodnike PZS z licenco razli nih kategorij glede na vrsto in zahtevnost terena. 

2. Vodniki PZS za vodenje v okviru PZS, na osnovi Zakona o društvih in Pravilnika vodnikov PZS, ne spre-
jemajo pla ila. 

3. Z namenom, da bi zadostili vse ve jemu povpraševanju predvsem tujih obiskovalcev po kvalitetnem in 
predvsem varnem vodenju ne samo v visokogorju pa  pa tudi v sredogorju ter povpraševanju turisti nih in 
športnih agencij po ustreznih vodnikih, se podpisnika Dogovora sporazumeta o oblikovanju skupnega regis-
tra komercialnih vodnikov pohodništva v Sloveniji, katerega lani bodo lahko tako vodniki PZS kot gorski 
vodniki, e bodo zadostili pogojem komercialnega vodenja. 

4. Pogoji komercialnega vodenja, kijih morajo zadostiti licenciran vodniki PZS v skladu s kategorizacijo 
Planinske zveze Slovenije, so: 

vpis v razvid zasebnih športnih delavcev pri Ministrstvu za šolstvo in šport ob predhodnem soglasju 
PZS
prijava na pristojni dav ni urad  
vodnik PZS s potrjeno licenco za teko e leto
pogovorno znanje vsaj enega tujega jezika  
svojo dejavnost imajo zavarovano vsaj za odgovornost, priporo eno je še nezgodno zavarovanje 
vodenega  
daje zgornje število klientov 3 do 8 na vodnika  
da j avno obj avij o cenik vodenj a  

P
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da na leto izvede vsaj tri komercialna vodenja  
da konec leta Pohodništvu in kolesarjenju giz posreduje statistiko svojih vodenj (Pohodništvo in 
kolesarjenje giz se obvezuje, da bo statistiko uporabljalo le za namene analize vodenj in na rto-
vanja za naprej).

5. Podpisnika Dogovora se strinjata, da komercialni vodniki pohodništva vodijo v skladu z doseženo kate-
gorijo vodenja Planinske zveze Slovenije, potrjeno na Strokovnem svetu Vlade RS za šport. Komercialni 
vodniki pohodništva morajo pri vodenju nositi s seboj potrjeno izkaznico vodnika PZS, s katero izkazujejo 
svojo usposobljenost. 

6. Register komercialnih vodnikov pohodništva se bo vodil pri združenju Pohodništvo in kolesarjenje giz, 
ki se obvezuje ažurno posredovati podatke o vodnikih vsem zainteresiranim agencijam, nastanitvam in 
drugim, ki posredujejo pohodništvo v Sloveniji, drugim individualnim povpraševanjem, ter zagotoviti, da 
bodo agencije oz individualni gosti svoja naro ila oz. rezervacije vodenja pravo asno sporo ili (vsaj en dan 
preje).

7. V register se bodo lahko vpisali vodniki državljani RS in vsi ostali, ki jim opravljanje dejavnosti omogo-
a zakonodaja Republike Slovenije. 

8. Register komercialnih vodnikov pohodništva vsebuje:

eviden na številka  
ime, priimek vodnika  
naslov, telefon, elektronski naslov  
doseženo kategorijo in licenco vodenja (vodnik PZS, gorski vodnik) datum zadnje obnove licence  
pravna oblika vodenja (sp, d.o.o., zaposlen, samostojni delavec v športu, nevladne org.) speciali-
zacija  
specializacija geografskega obmo ja vodenja vrsta zavarovanja  
dogovorjena priporo ena cena za vodenje do 8 ur in za vodenje nad 8 ur  
znanje tujih jezikov (predloži se zaklju no spri evalo srednje šole)  

9. Za vpis v register komercialnih vodnikov pohodništva se vpla a pristojbina oz. lanarina v višini ... EUR. 
Vpla an znesek se deli med Pohodništvo in kolesarjenje giz in PZS v razmerju 50:50. 

10. Pohodništvo in kolesarjenje giz bo vodnikom zagotavljalo:

potrdilo o vpisu v register komercialnih vodnikov v pohodništvu Slovenije  
predstavitev ažurne ponudbe vodnikov na spletu www.slovenia.info/pohodništvo  
predstavljene bodo usklajene minimalne cene storitev na spletu na posebnem ceniku  
posredovalo bo register vsem slovenskim agencijam, ki se ukvarjajo s ponudbo vodenja s podro ja 
pohodništva  
posredovalo bo register vsem destmacijskim turisti nim organizacijam m TIC  
posredovalo bo register vsem zainteresiranim tujim agentom, organizatorjem pohodništva v Slove-
niji
posredovalo bo register vsem zainteresiranim fizi nim osebam oz. povpraševanjem  
enkrat letno bo organiziralo izobraževanje iz osnov poznavanja turisti nih destinacij v katerih se 
izvede ve ina vodenj  
vodilo bo register opravljenih vodenj vseh vodnikov (ob predpogoju, da bodo vodniki sporo ali svo-
ja vodenja)  

11. Pohodništvo in kolesarjenje giz v zvezi z 8. l. tega dogovora oblikuje še Pravilnik o varstvu osebnih 
podatkov. 

12. Dogovor za ne veljati z dne, ko ga podpišeta obe strani. 

Pohodnišvo in kolesarjenje giz       Planinska zveza Slovenije 
Marko Lenar i          mag. Franc Ekar 
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OBVESTILA PZS 

OBVESTILA  PZS:  KAJ  IN  KAKO,  DA  ALI  NE … 

a povabilo predsednika PZS smo se lani Uredniškega odbora Obvestil PZS (Tone Škarja, 
Jože Melanšek in Vesna Lenart – odsotnost je opravi il Emil Pevec) dne 4. marca 2010 ude-
ležili 85. seje Predsedstva UO PZS, kjer je bila posebna to ka razgovor s lani Uredniškega 

odbora Obvestil PZS. 
Pozdravil nas je predsednik PZS mag. Franci Ekar. Doslej se lani Uredniškega odbora Obvestil 
PZS še nismo sestali s lani Predsedstva UO PZS, zato ni bilo priložnosti, da bi izmenjali poglede 
na urejanje Obvestil. Vprašali so nas, e želimo še naprej delati v Uredniškem odboru. Vsi smo 
odgovorili pritrdilno. Ob izmenjavi mnenj, v katero smo se vklju ili vsi lani Uredniškega odbora, 
smo pohvalili dobro sodelovanje strokovne službe PZS, predvsem Maje Rode, ki nadomeš a odso-
tno Hedviko Petkovšek. Predsednik PZS je iz naše razprave povzel nekaj predlogov v zvezi z 
bodo im  delom Uredniškega odbora Obvestil PZS in sodelovanja le-tega z uredniškim odborom 
Planinskega vestnika.  
Po seji predsedstva UO PZS smo imeli še sestanek uredniškega odbora Obvestil PZS, kjer smo 
spregovorili o nalogah v letu 2010 ter o problemih s katerimi se sre ujemo med letom. Jeseni 
bomo, skupaj z Uredniškim odborom Planinskega vestnika, oz. z njegovim odgovornim urednikom 
dorekli, kaj bi objavljali v PV in kaj v Obvestilih PZS, poleg uradnih objav, da ne bi bilo podvaja-
nja.
Dolo ili pa smo uredniško politiko in na rt dela Obvestil PZS za leto 2011.  
Uredniški odbor se bo sre al na sejah najmanj dvakrat letno, v vmesnem obdobju pa bo deloval 
tako kot do sedaj, preko e-pošte. 
Enotni smo bili v tem, da naj Obvestila PZS tudi v bodo e obveš ajo o pomembnih obletnicah in 
težijo k spoštovanju dobrega. Želimo sestavke usmerjevalne narave, ki bodo nakazovali spre-
membe, uvajali novosti in odgovarjali na izzive sedanjega asa z udeležbo vseh generacij planin-
ske organizacije. Izvirna sporo ila »iz prakse, za prakso«, pa naj služijo tudi drugim, da bo celo-
tna PZS lažje napredovala. 
lani Uredniškega odbora smo menili, da bi morali nosilci posameznih dejavnosti v PZS teko e

posredovati podatke o delu komisij in odborov. Pohvalno je, da se v Mladinsko rubriko javlja 
edalje ve  na elnikov mladinskih odsekov. Zato ponovno pozivamo vsa vodstva in lane PD, 

MDO in komisij PZS, da pogosteje dopisujejo v Obvestila PZS. 
Spregovorijo naj ve  o delu društev, odborov in komisij, o problemih in težavah ter izkušnjah  
dobre prakse v svojem okolju.  
Želimo pa tudi vaše mnenje v zvezi z izdajo  Obvestil PZS v pisni obliki. 
Naše stališ e je, da je Planinska zveza Slovenije zveza društev (1. len Statuta PZS) in  je dolžna 
obveš ati, ne samo lanstvo, ampak tudi širšo javnost, o svojem delovanju. K temu lahko veliko 
pripomorejo tudi sporo ila v Obvestilih PZS (71. len Statuta PZS). 
Sedanja Obvestila PZS so namenjena pretežno društvenim delavcem v PD, MDO… in služijo kot 
pisno dokumentacijsko gradivo trajne vrednosti, v najširšem smislu. Zajemajo pa: 

- obvestila iz dejavnosti Planinske zveze Slovenije, 
- obvestila iz komisij in odborov Upravnega odbora PZS, 
- obvestila in poro ila  o opravljenem delu v planinskih društvih in MDO-jih,  
- obvestila in poro ila o delu mladih 

Uredniški odbor je mnenja, da je potrebno spregovoriti tudi o bodo em delu in predlogih za 
izboljšanje dela v društvih in njihovih odsekih, kar uspešno izpolnjuje Mladinska priloga. 
Manjkajo prispevki, ki bi nakazovali družbeno odgovornost PD in MDO do okolja v katerem delu-
jejo, s imer bi izpolnili potrebo po obveš anju širše javnosti. Take prispevke nekatera društva 
že objavljajo  v lokalnih asopisih in na TV. 
Naš cilj mora biti, da s svojim delom seznanimo im širši krog, ne samo planinske, temve  tudi 
širše slovenske javnosti. Res je, da je medsebojno obveš anje PZS - MDO - PD in obratno, preko 
ob nih zborov in raznih drugih oblik sre anj, dobro. Novinarske konference PZS pa ne morejo 
nadomestiti pisnih Obvestil PZS. 

N
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Razmislimo torej vsi skupaj, kaj pomenijo informativna obvestila v sedanjem obsegu sedaj in v 
bodo e. Pojavlja se tudi vprašanje oglasov in pridobivanja dodatnih virov za pokritje izdajanja 
pisnih Obvestil. 
Zaradi vsega navedenega VABIMO DRUŠTVENE DELAVCE, da  nam sporo ijo, kaj  v Obvestilih 
PZS pogrešajo in kaj bi bilo potrebno objaviti, dodati! 
Zato predlagamo, da Planinska društva, MDO-ji in komisije PZS vzpodbudijo svoje lanstvo, da 
sodeluje s prispevki. 
Odgovor na problematiko, zakaj toliko tiskanih izvodov Obvestil PZS, pa je naslednji! 
V letu 2001 je bilo tiskanih 1200 izvodov, leta 2004 > 1400 izvodov, leta 2005 > 1650 izvodov  in 
leta 2006  > 1660 izvodov. 
Naklada je rasla iz leta v leto, saj so posamezne komisije PZS zahtevale, da vsi  njihovi lani 
prejmejo izvod Obvestil (vodstva mladinskih odsekov,  vodniki PZS..., ). Nato je bil uveden ukrep 
racionalizacije, zmanjšanja števila izvodov v letu 2007. 
V letu 2010 pa izdajamo 680 izvodov pisnih Obvestil PZS. 
V  PZS  deluje 261 PD in klubov (stanje 31. 12. 2009). Velika PD prejmejo po 3 izvode (nekatera 
tudi 5), srednja 2  in manjša 1 izvod Obvestil PZS. Izvod obvestil stane okoli 1,70 € in skupni 
strošek za leto 2009 je znašal 13.875,37 €. V ta znesek je vklju enih 10 enojnih številk, ena 
dvojna številka (julij – avgust) ter skupš inska številka Obvestil PZS. Tretjino namenskih sredstev 
za pokrivanje stroška Obvestil PZS daje Fundacija za financiranje športnih organizacij Slovenije. 
Zadnja leta smo prešli tudi na elektronsko verzijo Obvestil PZS, ki so namenjena predvsem mlaj-
šim odbornikom, oziroma vsem veš im dela z ra unalnikom. 
Naše mnenje je, da je 680 izvodov tisto število, ki naj ostane kot oblika tiskanega dela Obvestil 
PZS. Pretežni del manjših PD ima starejšo strukturo odbornikov, ki jim je bližji tak na in infor-
miranja. Tam kjer pa so odborniki mlajši, veš i ravnanja z ra unalniki, pa se  lahko odpovedo  
enemu ali dvema izvodoma. Takšna so torej stališ a Uredniškega odbora Obvestil v zvezi z racio-
nalizacijo. 
In kaj  želi Uredniški odbor od lanstva, kakšne prispevke pogrešajo lani planinske organizacije, 
predvsem društveni odborniki v PD in MDO? Ob razli nih priložnostih je zanimivo poslušati druš-
tvene delavce in njihove komentarje. Želijo ve  informacij s strani komisij PZS, manj jih zanima-
jo celotni zapisniki organov PZS. Pogrešajo tudi kriti ne vsebinske razprave, sporo ila, manjkajo 
pa tudi lanki o pripadnosti društvu, kakšne vsebinske oblike dela in organiziranosti je uvedlo 
posamezno društvo, da je dvignilo število lanstva, tako mladih kot starejših, in še kaj. 
Zato poro ajte poleg uspehov tudi o dejanskem stanju in razvoju društva, o sožitju, o medgene-
racijskem delovanju in o planinski kulturi. 
Bodite ustvarjalni in podajte svoja mnenja o razvijanju planinskih vrednot na nevsiljiv na in ter 
spregovorite  tudi o tem, kako naj si PZS povrne ugled in zaupanje. Zapišite, kako gojite medse-
bojne odnose v planinski družini, okolju, med prijatelji in v društvu ter kako se uveljavljate v 
družbenem okolju – kraju, ob ini, regiji. Vaš glas pa bodo širila tudi Obvestila PZS. Planinska 
društva kot sestavni del civilne družbe, ki dobro komunicirajo z družbenim okoljem, vedo kaj 
lahko pri akujejo od njega. Pišite tudi o tem. 
V uredniškem odboru želimo razširiti krog dopisnikov. Morda bi k temu pripomoglo  to, kar neka-
teri MDO-ji in komisije PZS, že imajo - »odgovornega lana za stike z javnostmi«! Pošljite svoje 
predloge, vprašanja, zamisli in sestavke na e-naslov planinska-zveza@pzs.si   ali    maja@pzs.si
in prispevajte k še ve jemu in boljšemu uveljavljanju planinske organizacije v družbi! 

Jože Melanšek, 
lan uredniškega odbora 

******
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE TUDI NA FACEBOOKU 

Planinska zveza Slovenije se predstavlja tudi na Facebooku, kjer ima svo-
jo »fan« in osebno spletno stran, preko katere bomo vse lane obveš ali o 
novostih, dogodkih in zanimivostih. Pridružite se Planinski zvezi Slovenije 
tudi na Facebooku! 
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KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI 

SPREMEMBE DATUMOV USPOSABLJANJ 
Licen no usposabljanje v domu na Menini planini planirano za soboto, 29. maj 2010 je odpove-
dano  zaradi premajhnega števila prijav. 
Licen no usposabljanje na Križni gori pri Cerknici planirano za 22. maj 2010 se prestavi na
soboto 2. oktober 2010. Vsi prijavljeni bodo o spremembi datuma obveš eni po pošti tudi na 
doma e naslove. 

Na elnik Komisije za planinske poti 
Tone Tomše 

******

RAZPIS KOMISIJE ZA POTA ZA SMERNE TABLE 

sa planinska društva s planinskimi potmi ponovno opozarjamo na razpis za sofinanciranje 
opremljanja izhodiš  planinskih poti s smernimi tablami, ki je bil objavljen v aprilski števil-
ki Obvestil.  Ponavljamo: 

Komisija za planinske poti na podlagi sklepa seje z dne 9.3.2010 objavlja 
R A Z P I S 

za sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiš ih planinskih poti  in planinskih 
poteh.

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje postavitve usmerjevalnih tabel na izhodiš ih pla-
ninskih  poti. 
2. Višina sredstev, ki se namenja za postavitev usmerjevalnih tabel je 22.900 EUR. 
3. S prijavo na razpis se planinske društvo zavezuje, da bo na svoje stroške postavilo usmerje-
valne table in o tem naredilo poro ilo. Komisija bo zagotovila usmerjevalne table po ceni, ki 
znaša 50% polne cene. Polne cene tabel in  drugega materiala so naslednje: 
smerna tabla mala 32,00 € 
smerna tabla velika 42,60 € 
kovinski drog 30,00 €* 
leseni drog 20,00 € 
Cevni nosilec table 07,80 € 
* o na inu naro anja kovinskih drogov vas bomo obvestili posebej po podpisu pogodbe 
Table so iz kvalitetnih materialov, katerih oblika in napisi so v skladu z zakonom o planinskih 
poteh.
4. Na razpis se lahko prijavijo planinske društva, ki vzdržujejo planinske poti. 
Prijava mora vsebovati: 
• skico posamezne usmerjevalne table, ki je predmet razpisa, 
• podatek o mestu pritrditve usmerjevalne table (na lesen/kovinski drog oziroma na drugo 
podlago),
• fotokopijo zemljevida iz katerega je razvidno, na katerem stojiš u stojijo posamezne 
usmerjevalne table. 
Prijava mora biti poslana najkasneje do 20. junija 2010 na naslov: 
Planinska zveza Slovenije, 
Komisija za planinske poti, 
p.p.214,
1001 Ljubljana 
ali osebno vro ena v tajništvu PZS, Dvoržakova 9, Ljubljana. 
Prijava more biti poslana oziroma vro ena v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis KPP za 
smerne table«. 
5. 0 opravljeni postavitvi usmerjevalnih tabel mora biti narejeno poro ilo. Vsebovati mora: 

- kratko informacijo o postavitvi table, 
- fotografijo izhodiš a  pred in po namestitvi usmerjevalnih tabel. 

V
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V kolikor bo prijavitelj ugotovil, da ne more namestiti tabel mora o tem nemudoma obvestiti 
KPP. e bo komisija ugotovila, da table niso bile nameš ene pravo asno zaradi malomarnosti  
prijavitelja, je le-ta dolžan pla ati polno cene usmerjevalnih tabel. 

Komisija za planinske poti

SPLETNE STRANI PZS 

E- POŠTNI NASLOVI PLANINSKIH DRUŠTEV 

Vsa planinska društva prosimo, da naj redno pregledujejo e-poštni predal pdime@pzs.si, ker 
Strokovna služba PZS redno pošilja pomembne informacije. Preko spleta lahko na poštni predal 
vstopate preko spletne strani: http://webmail.pzs.si. Ve  informacij: maja@pzs.si ali 01 43 45 
690.

OGLAŠEVANJE NA SPLETNI STRANI PZS.SI 
Vse interesente obveš amo, da je možno oglaševanje na spletni strani Planinske zveze Slovenije 
(www.pzs.si). Ve  informacij: Maja Rode, maja@pzs.si ali 01 43 45 690. 

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE 

MEDNARODNI DAN ZEMLJE 
V po astitev Mednarodnega dneve Zemlje smo se tudi planinci priklju ili najve ji o iš evalni
akciji do sedaj pri nas, akciji »O istimo Slovenijo v enem dnevu«, v katero je bilo vklju enih
okrog 250 000 ljudi. 
Planinska zveza Slovenije je k akciji pristopila že pred meseci, ko se je takrat še samo Komisija 
za varstvo gorske narave povezala z društvom Ekologi brez meja, ki so bili pobudniki in glavni 
organizatorji akcije, nato pa je tudi formalno pogodbo o partnerstvu, na predlog komisije, prav 
tako podpisala med prvimi. 
Planinci smo akcijo izpeljali preko odborov za varstvo gorske narave pri meddruštvenih odborih 
in odsekov za varstvo narave v planinskih društvih in tudi neposredno preko predsednikov med-
društvenih odborov planinskih društev in  predsednikov društev ter preko na elnikov nekaterih 
komisij PZS, njihovih odborov in odsekov. V vsa delovna sre anja na vseh nivojih je bila tako 
zadnjih nekaj mesecev med prvimi temami vklju ena tudi akcija »O istimo slovenijo v enem 
dnevu«.
Vsa obveš anja so potekala zgolj po elektronski pošti,  preko spletnih strani PZS in Obvestil PZS, 
da ne bi povzro ali nepotrebnih stroškov. Poseben poudarek je bil podan, da smo bili s svojimi 
strokovnimi kadri (varuhi gorske narave, markacisti, alpinisti, vodniki, vodniki turnega kolesars-
tva in vaditelji orientacije), veš imi gibanja in ocen na terenu, predhodno im bolj  vklju eni v 
samo odkrivanje divjih odlagališ , da pa se tudi v sami akciji s temi kadri kar se le da vklju uje-
mo v samo izvedbo, s prevzemanjem organizacije, razporejanja in vodenja. 
Planinci tako nismo istili samo planinske poti in okolice planinskih ko , temve  tudi številna 
divja odlagališ a, ki jih je bilo najve  v nižinskem svetu in okrog mest. Planinci so se prijavili v 
akcijo tudi  individualno preko spletne strani in bili v svojih ob inah in krajevnih skupnostih tudi 
koordinatorji in organizatorji akcije. Veliko planinskih društev je  divja odlagališ a na svojem 
obmo ju že predhodno »posvojilo« in jih samostojno saniralo. Posebej smo bili dobrodošli na 
strmih in skalnatih terenih, kjer so se lahko izkazali naši alpinisti in vodniki. 
Vsi skupaj smo nabrali neverjetne koli ine raznih odpadkov, ki jih bodo pristojne komunalne in 
druge organizacije, odvažala še nekaj dni. Veliko je bilo tudi kosovnih odpadkov, ki so jih odva-
žali sproti. Dobro je bilo to, da smo odpadke lo evali že pri iš enju. Žal se je veliko kosovnih 
odpadkov našlo celo v našem Triglavskem narodnem parku.  Vseh divjih odlagališ  se kljub obse-
žnosti akcije ni dalo popisati. Tudi za iš enje so še ostala, predvsem tista z nevarnimi in grad-
benimi odpadki in tudi še kakšno drugo. Pri akujemo, da se bodo z njimi spopadle še ob ine in 
njihove inšpekcijske ter komunalne službe pa tudi mi se jim bomo v prihodnje še pridružili. 
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Akcija je izjemno uspela in presegla vsa pri akovanja tudi v planinskih vrstah, predvsem zaradi 
velikega števila udeleženih planincev. Pomembno je tudi to, da po zbranih podatkih ob množi -
nem spontanem poro anju nismo ugotovili niti ene same poškodbe udeležencev.  
Poleg konkretnega iš enja in velikih koli in odstranjenih odpadkov je morda še pomembnejši 
uspeh akcije njen velik vzgojni pomen. Le upamo lahko, da se bodo onesnaževalci od sedaj nap-
rej obnašali druga e, predvsem pa, da bo država znala zanje poskrbeti, tudi s primernimi ukrepi 
in sankcijami.  Morda pa bomo vsi Slovenci postali varuhi narave, naša dežela pa tudi resni no
ista in zelena. 

Na elnica KVGN 
Rozi Skobe

PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE VABIJO 
AKCIJE V MAJU 2010:                                                                    Ve  na www.pzs.si
DATUM AKCIJA ORGANIZATOR INFORMACIJE

15. 5. 10 Dan mladih planincev PD Rade e Suzana Pinosa 031 776 941 

15. 5. 10 Pohod na Bricnikov vrh ob prazniku ob i-
ne Muta PD Bricnik Muta Ernest Preglav 041 577 458 

15. 5. 10 Dravinjska dolina PD Viharnik Helena Tepina 040 294 161 

15. 5. 10 Pohod Novo mesto – Gabrje – rastiš e
Rumenega sle a – Novo mesto 

Odbor za varstvo gorske 
narave pri MDO Dolenjske 
in Bele krajine 

Rozi Skobe 041 533 317 
Tone Progar 041 693 195,  
041 769 182 

15. 5. 10 Pohod po Oglarski poti ŠD Dole pri Litiji Jože Prah 041 657 560 
Dušan Mrak 031 362 542 

15. 5. 10 Sre anje Evro popotnikov Radlje KEUPS Jože Prah 041 657 560 
prah.joze@volje.net 

15. 5. 10 Golica PD IMP Ines Rutar 041 270 115 

16. 5. 10 
Sre anje planincev MDO Notranjske 
(Planina nad Vrhniko) – Slovenija plani-
nari

PD Vrhnika Roman Novak 041 224 039 

  16. 5. 10 31. tradicionalni pohod na Travnik PD Ljubno ob Savinji Brigita Vr kovnik 051 320 013 

16. 5. 10 Sre anje sosednjih planinskih društev na 
Rde em bregu PD Ožbalt – Kapla Drago Ren elj 031 843 191 

16. 5. 10 34. tradicionalni pohod na planino Sleme PD Tolmin pisarna PD 05 388 32 11 
pdtolmin@gmail.com 

22. 5. 10 Poldanovec (1299 m) PD Viharnik Borut Vukovi  031 805 686 

22. 5. 10 Pohod mladosti: Pod etrtek –
Kumrovec 

PD Atomske toplice –  
Pod etrtek Sabina Ivan i  031 749 066 

22. 5. 10 Usposabljanje za varno hojo v letnih 
razmerah PD Celje Matica pisarna PD 03 492 48 50 

Albin Apotekar 041 763 260 

22. 5. 10 Kostelski pohod PD Ko evje Stanko Nikoli  01 894 21 75 
Anton Selan 041 288 891 

22. 5. 10 Pohod po 2. etapi Bra i eve planinske 
poti PD Cirkulane Vili Jurgec 041 554 657 

22. 5. 10 istilna akcija Velike, Male in Gojške 
planine PD Bajtar Velika planina Boris pohlin 041 577 625 

22. 5. 10 Jerebikovec PD IMP Janez Seliškar 031 652 140 

22. 5. 10- 
23. 5. 10 20. Rokovnjaški pohod PD Kamnik 

Miran Jereb 031 395 094 
Jana Racman 041 727 918 
pdkamnik@siol.net 

23. 5. 10 11. tradicionalni pohod na Goli vrh PD Nazarje Bojan golob 031 393 483 

23. 5. 10 29. tradicionalno sre anje na Paškem 
Kozjaku PD Vitanje Damjan Fijavž 041 918 197 

23. 5. 10 32. sre anje mladih planincev na Vrem-
š ici PD Sežana pisarna PD 05 730 01 14, 

041 879 081 

23. 5. 10 Pohod Hlevnik (Peternel) – Korada – 
Peternel PD Brda Severin Gašparin 05 304 53 60 

dobrovo7@siol.net 
23. 5. 10 Pohod na Binkoštni praznik na Jelenk PD Idrija Valerija Pavši  040 991 171 

24. 5. 10- 
29. 5. 10 Letni te aj gorništva za nezahtevne ture PD Ljubljana Matica Andreja Tomši  040 666 198 

29. 5. 10 Pohod na Geoss PD Litija Franci Intihar 041 699 329 
29. 5. 10 Sre anje planincev Savinjskega MDO na Savinjski MDO, PD Dram- Manja Rajh 041 922 385 
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Uršuli lje 

29. 5. 10 40. jubilejni tabor ljubljanskih
planincev 

MDO PD  
Ljubljana

Marinka Koželj Stepic 
01 561 69 25 

29. 5. 10 Dom na KISOVCU (1275 M) PD Viharnik Boris Jesenšek 051 256 726 

29. 5. 10 19. pohod po Haloški planinski poti, 
etapa Podlehnik – Naraplje PD Ptuj pisarna PD 02 777 15 11 

Tone Purg 031 331 042 
29. 5. 10 6. Trdinov pohod na Trdinov vrh PD Janez Trdina Mengeš Miro Šušterši  041 809 862 

30. 5. 10 Spust po Muri za Dimek – Horvatov 
memorial PD Matica Murska Sobota 

Jože Ruži  041 614 672, 
02 542 10 53 
ruzicjoze@siol.net 

AKCIJE V JUNIJU 2010:                                                                       Ve  na www.pzs.si
DATUM AKCIJA ORGANIZATOR INFORMACIJE

junij 10 Pohod ob ob inskem prazniku ob ine
Sveta Trojica 

PD Hakl Sv.
Trojica Dragotin Kuster 041 475 588 

5. 6. 10 IX. Juriš na Bohor PD Bohor Senovo Tone Petrovi  031 866 831 
5. 6. 10 No ni pohod na Babo PD Laško Cveto Brod 031 376 389 
5. 6. 10 Spomladanski pohod po RPP PD Rade e Irena Kampuš 041 626 136 

5. 6. 10 Pohod celjskih srednješolcev PD Celje Matica pisarna PD 03 492 48 50 
Albin Apotekar 041 763 260 

5. 6. 10 Pohod po Kozjanskem parku – ob  
svetovnem dnevu okolja 

PD Atomske toplice –  
Pod etrtek Mojca Kunst 041 614 800 

5. 6. 10 Trdinov vrh (1178 m) PD Viharnik Aljoša Dornik 040 523 394 
5. 6. 10 21. no ni pohod na Dobrovlje PD Dobrovlje – Braslov e Franci Kumer 041 771 134 

5. 6. 10 Dan slovenskih planincev –  
Pe ovniška ko a na Grmadi PZS pisarna PZS 01 434 56 80 

5. 6. 10 4. Anin pohod  PD Ribnica Stane Babi  041 415 308 

5. 6. 10 20. tradicionalni Šumljakov pohod
Poštela – Mariborska ko a

PD Maribor
Matica pisarna PD 02 251 29 62 

5. 6. 10 IX. Juriš na Bohor PD Bohor Senovo Tone Petrovi  031 866 831 
6. 6. 10 Pohod na Grmado PD Videm Irena Lekše 041 357 018 

6. 6. 10 20. sre anje citrarjev in športnikov na 
Ermanovcu PD Sovodenj Bojan Filipi  040 632 315 

6. 6. 10 Pohod v Matkov škaf PD Sol ava 040 418 518 

6. 6. 10 5. Makov pohod in igre: Polule –  
Pe ovniška ko a PD Grmada Celje Alenka Mirnik 041 623 413 

6. 6. 10 18. pohod po Velikolaški poti PD Velike Laš e Olga Verovšek 041 561 561 

6. 6. 10 6. pohod od ešnje do ešnje PD Brda 
Severin Gašperin 05 304 53 60 
Zvezdan Mikulin 05 304 22 06 
dobrovo7@siol.net 

6. 6. 10 20. pohod družin na vrh Bo a PD Polj ane Marinka Marovt 040 414 006 
Dani Belec 041 470 336 

6. 6. 10 Kolesarski trim PD Drava Maribor Jože Cvetko 031 730 824 

6. 6. 10 29. tradicionalni pohod na Vrhtrebnje, iz 
Velikega Gabra preko Medvedjeka PD Trebnje Franc Cvelbar 040 225 674 

7. 6. 10- 
12. 6. 10 Letni te aj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana Matica Vladimir Habjan 041 761 164 

12. 6. 10 

Osrednja prireditev na Kumu za 60 let 
PD Kum Trbovlje, 50 letnica Zasavske 
planinske poti in zbor zasavskih
planincev 

MDO Zasavskih PD Borut Vukovi  031 805 681 

12. 6. 10 ešnjev pohod na Bo  PD Sloga Rogatec Nedelko Kuhar 041 763 490 

12. 6. 10 Pohod po Ašker evi poti PD Rimske
Toplice, KD Anton Aškerc Milena Suhodol an 040 606 071 

12. 6. 10 Veliki vrh in Struška (1944 m) PD Viharnik Alenka Dobeic 041 320 748 

12. 6. 10 Sre anje planincev v Kovinarski ko i na 
Krmi 

PD Javornik – Koroška 
Bela Vinko Ali  051 345 806 

12. 6. 10 Naravovarstveni dan na Kališ u  PD Kranj Živko Drekonja 041 747 717 
12. 6. 10- 
13. 6. 10 9. Sinkovi ev memorial PD Celje Matica pisarna PD 03 492 48 50 

Mišo Primc 041 324 242 
12. 6. 10 ešnjev pohod Bo  – Dona ka gora PD Sloga Rogatec Nedelko Kuhar 041 763 490 
12. 6. 10 8. Kocbekov pohod na Korošico PD Celje Matica pisarna PD 03 492 48 50 
12. 6. 10 Dan planincev na Bukovici PD Žalec Vlado Rojnik 041 705 738 
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12. 6. 10 Sre anje planincev v Krmi – Kovinarska 
ko a

PD Javornik – Koroška 
Bela Vinko Ali  051 345 806  

13. 6. 10 Dan kriških planincev na Kriški gori PD Križe Ivan Likar 041 784 175 
13. 6. 10 Pohod Vojnik – Uršula PD Vojnik Mirko Blazinšek 041 685 635 
13. 6. 10 16. spomladanski pohod na Gorjance PD Pohodnik Novo mesto Marko Rems 041 779 205 

         
ŠESTDESET LET PLANINSKEGA DRUŠTVA KUM TRBOVLJE 

abilo na prireditev na Kumu, 12. junija 2010 ob 11. uri, ob 60 letnici PD Kum Trbovlje, na 
sre anje zasavskih planincev in 50 letnici Zasavske planinske poti  V letošnjem letu mineva 
60 let od ustanovitve PD Kum Trbovlje. Mnogo stvari, dogodkov, doživetij in spoznanj se je 

zgodilo v teh šestdesetih letih. Zgodovino prvih  50 let smo  zapisali in predstavili v knjigi Kum, 
Kum, le pogum, ki smo jo izdali ob tej obletnici leta 2000. To je dragocen zapis o delu skupine 
najstarejših  planinskih zanesenjakov, ki so postavili temelje planinske postojanke na Kumu in 
društva, s kronološkim pregledom pestrega delovanja in življenja kumljanskega društva. Dogod-
kov zadnjih 10 let ne bomo objavili v knjigi, pa  pa so vsa dogajanja zapisana v vsakoletnem 
zborniku Kumski kažipot, ki smo ga prvi  pripravili v za etku 2000. Letos smo izdali 11. številko, 
v kateri smo strnili dogajanje v letu 2009. Upamo, da ste v aprilski številki Planinskega vestnika  
v rubriki Z nami na pot zasledili naš prispevek  KUM  Kumljansko – osr je Zasavja (z opisi štirih 
poti iz doline na vrh), ki smo ga pripravili kot uvodno dejanje našega praznovanja. Naš pomem-
bni jubilej bomo tega dne  proslavili pri planinskem domu na Kumu, ko bomo praznovanje združi-
li s še eno pomembno obletnico, to je 50 let Zasavske planinske poti. Pri praznovanju pa se nam 
bo pridružilo še 12 preostalih zasavskih in posavskih društev, tako da bomo obenem obeležili še 
Dan zasavskih planincev.  

Spoštovane planinke in planinci, prisr no vabljeni! 
PD KUM TRBOVLJE 

********************************************************************** 

Vse, ki se želite naužiti svežega zraka v dobri 
družbi in uživati v no ni hoji vabimo, da se 
udeležite letošnjega jubilejnega 

20. NO NEGA ROKOVNJAŠKE-
GA POHODA 

Pri etek pohoda bo 22. maja ob 20,30 uri 
izpred gostiš a na Trojanah

Pot bo udeležence vodila iz Trojan preko Borij
pri Mlinšah do Gol aja in preko Limbarske 
gore, Vinj, Gradiš a pri Lukovici do Lukovi-
ce; nadalje preko Brda pri Lukovici do Rafol
ter mimo Dupelj na Kolovec ter ez Grdavov 
hrib na Tolsto goro in naprej do ciljnega pro-
stora, ki bo pri gostilni »Pod skalo« v Kamni-
ku, Maistrova ulica 32.

Celotna dolžina poti je slabih 40 km. Hoje po 
srednje težkem terenu (pono i), z vmesnimi 
postanki, je za 11 ur.  

Vsak udeleženec pohoda mora biti dobro tele-
sno in psihi no pripravljen za hojo v no nem 
asu ter ustrezno opremljen za morebitne 

neugodne vremenske razmere; hodi na lastno 

odgovornost, vendar v skupini pod vodstvom 
vodnikov Planinske zveze Slovenije. S seboj 
morajo pohodniki imeti tudi baterijsko svetilko 

z rezervnim baterijskim vložkom. 
Pohodniki so na poti dolžni 
upoštevati  navodila vodnikov iz 
spremstva. Prepovedano je pitje 
alkoholnih pija !! Vodstvo pohoda si 
pridržuje pravico, da izlo i vsakogar, 

ki bi oviral varno hojo. Pono i je orientacija 
slabša, zato naj pohodniki ne zapuš ajo skupi-
ne!
Kdor se želi udeležiti pohoda, lahko za 
podrobnosti pokli e v asu uradnih ur na 
Planinsko društvo Kamnik
(http://www.drustvo-pdkamnik.si/):
01/8391345 ali svoje vprašanje posreduje po 
e-pošti: pdkamnik@siol.net, kjer sprejemajo 
prijave za ve je skupine. Prijavite se lahko 
tudi  dve uri pred odhodom na vpisnem mestu 
na Trojanah, kamor naj bi vodje planinskih 
skupin, zaradi poenostavljenega postopka, 
prinesli s seboj sezname udeležencev (ime in 
priimek, letnica rojstva, društvo), e skupina 
ne bi bila že predhodno prijavljena preko e-
pošte. Za dodatne informacije lahko pokli ete 
tudi na: 031 395 094 (Miran) ali 041 727 918

V
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(Jana). Prijavnina je 10 EUR, pla a pa se ob 
prijavi na dan pohoda (velja tudi za predhodne 
prijave). Prijavnina vklju uje avtobusno vozo-
vnico iz Kamnika do Trojan (za tiste, ki boste 
na Trojanah pustili svoje jeklene konji ke), 
vodenje, zavarovanje za as pohoda, prakti no 
darilo, diplomo, izkaznico, krof, aj, malico in 
rokovnjaški golaž. Na dan pohoda bo avtobus 
iz Kamnika proti Trojanam odpeljal ob 18. uri 
in se ustavil tudi na Duplici, v Komendi, Trzinu 
in Domžalah. Za mladino do petnajstega leta 
starosti, v spremstvu staršev,  prijavnine ni!
Organizatorji udeležence prejšnjih pohodov 
prosijo, da ne pozabijo doma svojih že žigosa-
nih izkaznic. Pohod bo organiziran v vsakem 
vremenu s tem, da si organizator pridržuje 
pravico, da traso prilagodi vremenskim razme-
ram.

Naj ob jubileju še nekaj besed namenim 
zgodovini pohoda, ki poteka od leta 1991:
 Slovenski planinci so se zelo radi udeleževali 
pohodov v drugih še takratnih jugoslovanskih 
republikah. Dolgoletna planinska delavca 
Tomaž Banovec in Peter Lavri  sta prišla na 
idejo, da bi lahko takšne pohode organizirali 
tudi v Sloveniji. Njuno pobudo je realiziralo 
planinsko društvo Železni ar iz Ljubljane, ki je 
organiziralo vlak s parno vleko do rnu , od 
koder so pohodniki pri eli pohod po poti preko 
Rašice na Gobavico in mimo Vodic, preko 
Smlednika in Tacna na Slavkov dom. Iz Slavko-
vega doma je pot pohodnike vodila ez Šišen-
ski hrib in Tivoli v Ljubljano. Udeležba je bila 
zadovoljiva in tako se je rodil tradicionalni 
pohod, ki ga pod imenom Pohod Štampetov 
most, v drugi smeri in lažji obliki, še vedno 
organizira PD Železni ar Ljubljana. 

Lanskoletni Rokovnjaški pohod 

Ideja o no nem rokovnjaškem  pohodu pa je 
dokon no dozorela leta 1991. Meddruštveni 
odbor ljubljanskih planinskih društev je v tis-

tem obdobju združeval tudi planince domžal-
ske ob ine, preko katere sta vodili le dve ure-
jeni markirani poti: Pot spominov ob ine Dom-
žale in Badjurova pot. Prav zato je prišlo do 
odlo itve, da se pohod »preseli« na domžalsko 
obmo je. S Turisti nim društvom Lukovica je 
bil sprejet dogovor za skupno izvedbo no nega 
Rokovnjaškega pohoda, saj je kraj znan po 
Rokovnja ih. Sodelovanje z društvom je žal 
trajalo le dve leti. Kljub temu pa je pohod, po 
zaslugi prizadevnih planinskih delavcev Petra 
Lavri a, Maksa Prelovška in Janeza Porente, 
postal tradicionalen in se je sprva nadaljeval v 
organizaciji Meddruštvenega odbora ljubljan-
skih planinskih društev in kasneje, po reorga-
nizaciji odborov, Meddruštvenega odbora 
Kamniško Bistriškega obmo ja in Planinskega 
društva Kamnik in zadnji dve leti Planinskega 
društva Kamnik oz. njegovega Vodniškega 
odseka. Trasa pohoda in cilj se iz leta v leto 
spreminjata. Dolžina trase pohoda je bila spr-
va okoli 60 km, kar je pomenilo dobrih 12 ur 
no ne hoje. Danes je pot nekoliko krajša, okoli 
40 km, kar pomeni, da jo pohodniki prehodijo 
v 10 urah. Start pohoda je ostal nespremenjen 
in je, po zaslugi prijaznega osebja GP Trojane, 
še vedno na Trojanah. Gostiš a Trojane poskr-
bi, da vsak pohodnik za popotnico prejme 
»pravi trojanski krof«. 

Verjamem, da je hoja vsem tistim, ki ste se 
pohoda udeležili že v preteklih letih, postala 
vsakdanji na in rekreacije. Naša želja je, da 
zanjo navdušite svoje bližnje, prijatelje, 
znance, sodelavce,…. da tudi njim postane del 
prijazne vsakodnevne aktivnosti. Hoja pono i
pa ima, verjemite, še poseben ar. Naj vas 
zato, v imenu Vodniškega odseka Planinskega 
društva Kamnik in v imenu Organizacijskega 
odbora pohoda, prijazno povabim na letošnji 
jubilejni 20. no ni Rokovnjaški pohod.

Jana Racman 

Pohod Štampetov most – 1991 (foto: Peter Lavri )
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PLANINSKA DRUŠTVA IN KOMISIJE PORO AJO

ALPINIZEM IN KULTURA 
ekaj zanimivih dogodkov s tega podro -
ja.
V Kanalu ob So i sta imela konec marca 

Nives Meroi in Roman Benet otvoritev razstave 
s predavanjem o njunem osvajanju osemtiso -
akov – doslej enajst od štirinajstih. Oba sta 
italjanska državljana, Roman tudi Slovenec. 
Vsekakor doslej najuspešnejši alpinisti ni par 
na tem podro ju. Manjkajo jima Anapurna, 
Makalu in Kang endzenga.
V Narodnem muzeju Slovenije je bila 14. aprila 
odprta (in bo še do 30. oktobra) razstava Slo-
venija odkriva Himalajo predvsem iz zapuš ine 
Zorana Jerina,  spremljevalca naših prvih 
himalajskih odprav. 
V Knjižnici Laško sta 23. aprila predstavila svo-
ji knjigi Fran ek Knez in Jože Zupan. Knez že 
pred meseci izšlo zbirko njegovih zgodb Ožar-
jeni kamen, Zupan pa nekaj pesmi iz zbirke 
Tukaj – tam – onkraj, ki bo izšla v kratkem. 
V petek 7. maja pa je bil v dvorani kamniške 
Veronike lep prikaz posnetkov in umetniške  

besede z naslovom Barve kamniškega alpiniz-
ma. Polna dvoranica, a malo alpinistov. Zdi se, 
da najraje vsak gleda le sebe. 
V Cankarjevem domu je bil od 10. do 14. maja 
že 4. festival gorniškega filma, med drugim 
tudi s pomo jo PZS. S prizadevanjem direktor-
ja Silva Kara je bil festival sprejet v mednaro-
dno združenje tovrstnih festivalov. Odli na 
organizacija in odli ni filmi ter predavanja. 
Tudi vsako leto ve  obiskovalcev, eprav bolj 
ljubiteljev filmske umetnosti kot pa samih 
alpinistov. 
V Slovenskem etnografskem muzeju bo 28. 
maja ob 18. uri nepalski astni konzul gospod 
Asvin Šresta ob prisotnosti visokih astnih gos-
tov Nepala in Slovenije odprl Dan Everesta, v 
po astitev spomina na prvi vzpon na vrh sveta, 
ter za predstavitev leta nepalskega turizma 
2011. Na sporedu bo nepalska glasba, govori, 
predavanje Vikija Grošlja in podobno. Nasled-
nji dan bo razstava o pokrajini Mustang ter 
film Pot v šolo Ruše – Mustang avtorjev Zorana 
Bilodjeri a in Sama Žnidarši a, prav tako ob 
18. uri. 

Tone Škarja 
________________________________________________________________________________________________ 

OB NI ZBOR PD TOLMIN 
eprav je planinski ob ni zbor namenjen 
pregledu dela v pretekli sezoni in na rto-
vanju dela za prihodnjo, uradni del zato 

navadno tudi ni prav kratek, pa se tolminski 
planinci vsakoletnega sre anja veselijo tudi 
kot manjšega praznovanja. Tako množi no se 
namre  ne sre ujejo prav pogosto in tudi letos 
so v družbi gostov iz sosednjih društev prežive-
li lep ve er.

V uvodnem delu na ob nem zboru konec mese-
ca marca je za majhno presene enje poskrbel 
astni lan društva Janko Koren, ki mu je 

uspelo iz arhiva RTV Slovenija izbrskati filmski 

zapis, posnet približno pred petdesetimi leti, v 
katerem je v oddaji o ostalinah iz prve svetov-
ne vojne nastopal tudi prvi predsednik Planin-
skega društva Tolmin v povojnem asu, to je 
bil Janez Vidmar, navdušen planinec, eden 
izmed ustanoviteljev ilegalnega planinskega 
društva Krpelj leta 1923, sicer pa velik ljubi-
telj fotografije. Prav po njegovi zaslugi so 
ostali v sliki zabeleženi številni dogodki iz 
takratnega asa.
Najbolj prisr ni so seveda vedno najmlajši pla-
ninci, ki so tudi letos popestrili uvod v delovni 
program ve era.
Ob tako razvejani dejavnosti, kot je delo Pla-
ninskega društva Tolmin, je težko biti kratek. 
Na nekatere pomembne aktivnosti v letu 2009 
je že v uvodnem poro ilu opozorila predsedni-
ca društva Milena Brešan, ki je kot lansko naj-
ve jo pridobitev omenila nov zbiralnik za vodo 
pri ko i na planini Razor, zgrajen s finan no
pomo jo Fundacije za športne dejavnosti in 
Ob ine Tolmin, ki bo zagotavljal nemoteno 
obratovanje ko e tudi v sušnih obdobjih.  
e uporabim besede Zorka Jelin i a, vse pla-

nince povezuje to, da »vsak na svojo roko ali v 
malih skupinicah lezejo v hribe«. Z vzgojo 

N
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mladih pohodnikov se ukvarjajo številne men-
torice, ki so lani na 45 izletov popeljale 554 
otrok iz vrtcev in osnovnih šol iz Tolmina in 
Mosta na So i s podružnicami. Na planinske 
ture in pohode se je odpravilo tudi ve  kot 
1600 odraslih planincev, ki so lahko izbirali 
med enodnevnimi, pa tudi ve dnevnimi pohodi 
in turami, osrednja pa je bila prav gotova 
tedenska tura v Visoke Tatre na Slovaškem.  
Da bi zagotovili varnost na planinskih poteh, ki 
jih upravlja planinsko društvo, so poskrbeli 
markacisti, ki so morali kar krepko pljuniti v 
roke, da so odpravili posledice lanske s snegom 
zelo bogate zime. Urejanje poti, košnja, obre-
zovanje rušja, nameš anje jeklenic, priprave 
na ekološko sanacijo poti na Globoko, postav-
ljanje usmerjevalnih tabel, vse to je zahtevalo 
od 31 prostovoljcev kar približno 1600 ur pros-
tovoljnega dela. e k temu prištejemo še ve
kot 2300 ur prostovoljnega dela gospodarskega 
odseka za upravljanje in vzdrževanje ko e,
potem res ne moremo re i, da je prostovolj-
stvo preživelo ali v krizi. 
Za jamarje, ki prav tako delujejo v okviru pla-
ninskega društva, je poleg nadaljevanja razis-
kovanj na Tolminskem Migovcu, kjer si obetajo 
povezavo obstoje ih jam v kar 20 kilometrov 
dolg sistem, in raziskovanj na obmo ju Kanina, 
kjer sodelujejo s poljskimi jamarji, pomembno 
tudi sodelovanje z Inštitutom za raziskovanje 
krasa pri raziskavah v Pološki jami in pri vzor-
enju voda v okolici Tolminskega Migovca. 

Namestitev tenziometra v Pološki jami pa služi 
tudi kot potresna opazovalnica. 
Soški alpinisti ni odsek je v preteklem letu 
praznoval 30-letnico delovanja, zato je bila 
zadnja številka glasila Krpelj namenjena pred-
vsem njihovemu delovanju. V pretekli sezoni 
so v letnih ter zimskih razmerah lani preple-
zali kar nekaj smeri v Sloveniji, pa tudi  v Itali-
ji, Gr iji, Tadžikistanu in Peruju.  
Najbolj uspešen športni plezalec je bil spet 
Peter Mrak, ki je za svoje dosežke prejel tudi 
bronasti kipec Ob inske športne zveze Tolmin. 
Število intervencij, v katerih posreduje Postaja 
Tolmin Gorske reševalne službe, se na žalost 
še kar pove uje. Lani so tako morali reševati v 
kar 69 akcijah, v katerih je sodelovalo 57 la-
nov v 1800 urah reševalnega dela. 
Po nekajletnih prizadevanjih pa je društvu 
kon no uspelo pridobiti tudi dva varuha nara-
ve. Skupaj z mladinskim odsekom društva, 
gozdarji Zavoda za gozdove in Soškega goz-
dnega gospodarstva Tolmin ter nadzornikoma 
iz Triglavskega narodnega parka sta pripravila 
prvo akcijo, in sicer sajenje mladih bukovih 

dreves za ko o na planini Razor, v sodelovanju 
z Ob ino Tolmin pa pripravljata tudi tablo na 
planini Razor o zaš itenih gorskih rastlinah. 
Poleg organizacije ve erov v Knjižnici Cirila 
Kosma a v Tolminu z gorniško in naravovars-
tveno vsebino se društvo udeležuje tudi raznih 
drugih akcij v ob ini, kot na primer: na Buk-
varni - sejmu turisti ne literature in rabljenih 
knjig v organizaciji Turisti ne zveze Gornjega 
Poso ja, že drugi  je društvo pripravilo svojo 
stojnico in se predstavilo oziroma tekmovalo 
na Prazniku frike (zna ilna tolminska jed iz 
sira in krompirja), ki ga pripravlja Turisti no
društvo Tolmin.   
Odgovor na to, kako društvu uspeva tako široka 
razvejanost delovanja, pa lahko najdemo v 
nadaljevanju ve era. Društvo se je namre  na 
ob nem zboru spomnilo in namenilo nekaj ve
pozornosti tistim svojim lanom, ki se že dalj 
asa razdajajo in vsak po svojih mo eh skrbijo, 

da v društvu te ejo stvari po zastavljenem 
programu. Med nekaj manj kot 700 lani je 
namre  kar pestra druš ina ljudi, ki so vsak po 
svojih mo eh pripravljeni prisko iti na pomo .
Petim lanom je zato Planinska zveza Sloveni-
je na predlog komisije za priznanja pri PD 
Tolmin podelila pismene pohvale, devetim 
lanom je za najmanj petletno delo v društvu 

podelilo bronasti astni znak, sedem planincev 
je prejelo srebrni astni znak PZS, Majdi Pagon 
in Žarku Trušnovcu pa je Gregor Rupnik kot 
predstavnik PZS za dobrih 30 let dela v planin-
stvu podelil zlati astni znak Planinske zveze 
Slovenije. Že v mesecu decembru je bila na 
sve anosti Planinske zveze Slovenije za uspeš-
no dolgoletno delo v planinski organizaciji 
podeljena spominska plaketa Jožetu Mežnarju 
ob praznovanju njegove 70-letnice. Da je delo 
društva in njenih lanov prepleteno z delovan-
jem drugih sorodnih organizacij v ob ini, je 
dokaz tudi plaketa Ob inske športne zveze 
Tolmin, ki jo je za dolgoletno delo v planinstvu 
in organih Ob inske športne zveze prejela 
Milena Brešan. Posebno pa je odmeval izbor 
Rudija Raucha za naziv Dobri lovek 2009 v 
akciji Naše žene v preteklem letu. Rudijevo 
priznanje pomeni hkrati tudi veliko priznanje 
za planinsko dejavnost. S svojimi izleti in 
pohodi je aktiviral številne upokojence in 
mnogim še dodatno osmislil življenje.   
Tako kot si društvo prizadeva vklju evati in 
povezovati z raznimi organizacijami v kraju, je 
dobrodošla vsaka pomo  in pripravljenost 
narediti nekaj za skupno dobro tudi z druge 
strani. Na ob nem zboru se je zato društvo z 
društvenim priznanjem spomnilo Knjižnice 
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Cirila Kosma a, ki že nekaj let zastonj nudi 
prostore svojega hrama in pomo  pri organiza-
ciji planinskih ve erov.

Zahvale in društvenega priznanja pa je bil 
deležen tudi župan Ob ine Tolmin Uroš Bre-

žan, ki vedno prisluhne težavam, podpira druš-
tvo pri raznih projektih in delovnih na rtih ter 
poskuša v okviru svojih pristojnosti tudi ugoditi 
prošnjam. 

                                      Cvetka Jug               

___________________________________________________________________________________ 

V KOPRU DNEVI KNJIGE TUDI V ZNAMENJU PLANINSTVA 
Knjige so kot ljudje: vsaka je svoj svet. 

Dokler so na svetu še ti drugi svetovi-knjige-ljudje, 
ne bo nih e tako ubog, da bi moral biti sam. 

Odprimo jih, svetove- knjige-ljudi,in njim odprimo sebe. 
(Milan Jesih, iz poslanice ob svetovnem dnevu knjige) 

Ta teden se tudi v Kopru odvijajo slovenski dnevi knjige pod naslovom Od lista do lista. Na pre-
lepem Prešernovem trgu ob znamenitem baro nem vodnjaku je  Knjigarna LIBRIS pripravila, ne 
zgolj prodajo knjig po ugodnih cenah, ampak tudi celodnevne zanimive spremljajo e prireditve, 
namenjene mlajšim udeležencem, pa tudi na starejše niso pozabili. Program je pester: mladi 
raziskovalci iš ejo zaklad po mestnih ulicah, predstavljajo se šole, potekajo razne ustvarjalne 
delavnice, lutkovne predstave, literarni ve eri … za vsakega nekaj. Na v erajšnjem dnevu, pod 
naslovom BESEDE KRAJEV, so se jim, z li no stojnico, pridružili tudi planinci OBALNEGA PLANIN-
SKEGA DRUŠTVA KOPER. Predstavili so svojo pestro dejavnost, od hoje, plezanja, mladinskega 
dela do kolesarjenja ter vabili mimoido e, da se jim pridružijo. Z veseljem so povedali, kako 
sploh za eti s planinstvom, že izkušenim pa ponudili pomo  z nasveti in novimi informaciji o gor-
ništvu. Bilo pa je mo  kupiti tudi knjige o planinstvu po ugodni ceni, tako nove kot tudi antikva-
riatne. Stojnico so obiskali mnogi lani društva, pa tudi povsem slu ajni mimoido i, najve  pa je 
bilo mladih obiskovalcev  – bodo ih planincev,  kar je še posebej razveseljivo.    
(Naslednji  se bo OPD Koper predstavil v Kopru, v nedeljo, 23. maja v Taverni, ko bodo obisko-
valci lahko tudi plezali na umetni steni, se preskusili v  na zabavnem kolesarskem poligonu ter na 
sejmu koles prodali ali kupili kolo ter na Librisovi stojnici knjige.)  

Maruška L. 
___________________________________________________________________________________

MAJSKA ŠTEVILKA PLANINSKEGA VESTNIKA 

ema meseca maja je zgodovina v gorah. O povezavi gora in preteklosti, o vlogi Planinskega ves-
tnika pri tem, je pisal Dušan Škodi . Pišemo tudi o dveh pomembnih možeh iz planinske zgodo-
vine, o Skalašu Oskarju Delkinu in o rodoljubu Zorku Jelin i u. Z Olgo Kolenc smo se odpravili 

po zelenih potem med Rde im robom in Krnom. Naš mladi dopisnik Nejc Pozvek opisuje težko smer 
Mokre sanje v Strev evi pe i. Povzpeli smo se na enega najtežjih dolomitskih vrhov, na Hohe 
Gaisl/Croda Rossa d'Ampezzo. O svojem pisanju in bodo ih na rtih je s pisateljem Duškom Jelin i em
kramljal Žarko Rovš ek. V svet smo se najprej odpravili na gorati otok Madeiro, Peter Stari  pa nam 
je opisal sre anje z medvedom pred štirimi desetletju v Crater Lake v ZDA. Tokrat smo se v rubriki Z 
nami na pot odpravili z Andrejem Troštom v Gozd Martuljek, kjer smo se vzpeli na štiri okoliške vrho-
ve, Mire Steinbuch nas vabi na otok Krk, Andrej Stritar pa opisuje zadnji turni smuk te zime - Kotovo 
sedlo. Rozi Skobe je zbrala nekaj vtisov z akcije O istimo Slovenijo. V vzgojnem delu spet pišejo 
strokovnjaki: Miha Pavšek o vremenu, dr. Nada Rotovnik Kozjek o prehrani, Dušan Klenovšek o lepem 
eveljcu, Tadej Debevec n Aljaž Anderle o alpinisti ni tehniki, povzeli pa smo še del lanske Analize 

reševanja v gorah. S svojimi komentarji in razmišljanji so se oglasili Urban Golob, Dušan Škodi  in 
Marjan Bradeško. Kot obi ajno - na koncu cela vrsta alpinisti nih novic, vesti iz planinske organizaci-
je in novih knjigah. 

72 strani zanimivega branja! Želimo vam veliko veselja pri branju Planinskega vestnika! 

T



Obvešèamo vas, da je Planinska zveza Slovenije z zavarovalnico Generali d.d. sklenila pogodbo o 
promocijskem sodelovanju. Sodelovanje èlanom Planinske zveze Slovenije prinaša naslednje ugodnosti:

- 5% popust pri sklenitvi Obveznega avtomobilskega zavarovanja odgovornosti (AO)
- 5% popust pri sklenitvi Obveznega avtomobilskega zavarovanja vkljuèno z voznikom (AO-plus)
- 5% popust pri Avtomobilskem kasku (AK) polni in delne kombinacije
- 5% popust pri sklenitvi zavarovanja Paket dom nepremiènine
- 5% popust pri sklenitvi zavarovanja Paket dom premiènine.

Èlanstvo v planinskem društvu se izkaže z veljavno èlansko izkaznico PZS za tekoèe leto. Za veè informacij 
ali sklenitev zavarovanja vam je na voljo brezplaèna telefonska številka Generali zavarovalnice - 080 70 
77.
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OSTALO

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

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) 
   ter lani: Jože MELANŠEK, Emil PEVEC in Vesna LENART 
                                       To številko je uredila Maja RODE. 
TISK:   TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar, s.p., Kajuhova 2 A, 1230 Domžale 
NAKLADA:  680 izvodov brezpla no, maj 2010 

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 
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 objavljanja 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. 




