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AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI
SLOVENIJE
Planinska
zveza Slovenije
obeležila
120-letnico
SPD s svečano
skupščino
Zdenka Mihelič

P

laninska zveza Slovenije v letošnjem letu
praznuje 120-letnico ustanovitve Slovenskega planinskega društva (SPD), katerega
naslednica je Planinska zveza Slovenije (PZS).
Planinstvo, jubilej, še bolj pa gore in prijateljstvo so združile planince in organizacije na
svečanem dogodku PZS v petek, 12. aprila
2013, v knežjem mestu, v Celju.
PZS je svečano Skupščino PZS v Celju
pripravila z namenom počastitve 120-letnice SPD in 120-letnice Savinjske podružnica
SPD, ustanovljene avgusta istega leta (1893)
s sedežem med drugim tudi v Celju. Na svečano skupščino je PZS povabila slovenske in
mednarodne organizacije, katerih članica je
in z njimi sodeluje. Skupščine se je udeležilo
127 od 278 planinskih društev z glasovalno
pravico (46 %).
Svečana Skupščina PZS v Celju je bila razdeljena na tri dele, kjer je v uvodnem delu
potekal kulturni program s slavnostnimi
govorniki – predsednikom PZS Bojanom
Rotovnikom, županom Mestne občine Celje
Bojanom Šrotom in ministrom za obrambo
Romanom Jakičem – ter prisrčnim nastopom mladih planincev planinske skupine
OŠ Braslovče pod mentorstvom mentorice

planinskih skupin Irene Kumer in glasbenim nastop vokalne skupine Oktet 9, ki so
s petjem polepšali skupščino tudi v nadaljevanju. Skupščina PZS je v uradnem delu
soglasno potrdila vsebinsko in finančno
poročilo organov Planinske zveze Slovenije za 2012, poročili Nadzornega odbora in
Častnega sodišča PZS za leto 2012, okvirni
vsebinski in finančni program dela PZS za leto
2014 ter pooblastila Upravni odbor PZS, da
sprejme podrobni finančni načrt za 2014 po
posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih
mestih in spremlja finančni načrt. Skupščina
je razpravljala tudi o Častnem kodeksu slovenskih planincev, ki letos praznuje točno
40 let, po sklepu skupščine pa bo delovna
skupina pripravila predloge sprememb in
dopolnitev. V športi sferi ni pogost pojav, da
bi se posamezne športne panoge sistematično
ukvarjale z etičnim vidikom svoje dejavnosti,
zato smo v planinski organizaciji ponosni na
njegovo štiridesetletno prisotnost. Svečano
Skupščino PZS je vodil predsednik Rotovnik, mesta članov predsedstva pa so zasedli
podpredsedniki PZS.
S svojim prihodom in nagovorom so slavnostni jubilej Planinske zveze Slovenije počastili predstavniki slovenskih in mednarodnih
organizacij, kjer je PZS članica in s katerimi
tesno sodelujemo: predsednik Mednarodnega
združenja planinskih organizacij Frits Vrijlandt, ki je poudaril pomen dela z mladimi
in dela mladih ter lednega plezanja v PZS in
predvsem v svetu; predsednik Olimpijskega
komiteja Slovenije Združenja športnih zvez
Janez Kocijančič, izpostavil je predvsem celovit pristop organizacije do ohranjanja narave,
skrbi za planinske postojanke in poti, ter do

vrhunskih športnih dosežkov in smelih ciljev v prihodnje. Zbranim je spregovoril tudi
podpredsednik Club Arc Alpin - Združenja
planinskih organizacij alpskega loka Danilo
Škerbinek, ki je spomnil na leto 1995, ko je
bila PZS povabljena na iniciativni sestanek
planinskih zvez na območju Alp, PZS pa ima
danes predstavnike v vseh organih in komisijah CAA. Predsednik Združenja planinskih
organizacij Balkana (Balkan Mountaineering Union, BMU, PZS je pridružena članica
BMU) Jovica Ugrinovski je spregovoril o pomenu organiziranosti PZS za planinske zveze
Balkana in odličen zgled ter planinstvo kot
način življenja; zbrane pa je nagovoril tudi
kot predsednik Planinske zveze Makedonije.
O vpetosti PZS v posamezne organizacije in
o skupnem sodelovanju so spregovorili tudi
mag. Martin Šolar, direktor Triglavskega
narodnega parka, predsednik Slovenskega
gorniškega kluba Skala Gregor Gomišček, v
imenu OeaV (Oesterreichischer Alpenverein)
predsednik deželne planinske zveze Koroške
Joachim Gfreiner;glavni tajnik Planinske zveze
Hrvaške Darko Berljak, ki je povezan s PZS
tudi s številnimi skupnimi odpravami; član
Upravnega odbora Planinske zveze Srbije
Vladislav Matković, predsednik Ribiške zveze
Slovenije Miroslav Žaberl, predsednik Lovske
zveze Slovenije Srečko Felix Krope in starešina
Zveze tabornikov Slovenije Jernej Stritih.
Po koncu svečane skupščine so se delegati
in visoki gostje z veseljem še zadržali v prijetnem klepetu, druženju, obujanju spominov
in sklepanju novih vezi.
Celoten zapis o svečani skupščini
na
spletnem
mestu
PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8097.

OBVESTILA PZS v elektronski obliki
Vse prejemnike Obvestil PZS obveščamo, da bodo Obvestila PZS zaradi racionalizacije
v prihodnje izhajala le nekajkrat letno. Vabimo vas, da tudi vi, prejemniki, sodelujete
pri zmanjšanju stroškov: in sicer vas vabimo k prejemanju Obvestil PZS le v elektronski
obliki. Če se odločite, da jih želite v prihodnje prejemati samo v e-obliki, potem nam na
e-naslov obvestila@pzs.si posredujte e-sporočilo, v katerem boste navedli:
- ime in priimek,
- e-naslov, na katerega želite prejemati e-obliko Obvestil PZS,
- domači naslov, na katerega ste Obvestila PZS prejemali do sedaj, da bomo lahko v
seznamu prejemnikov Obvestil PZS ustrezno označili prejemanje samo e-oblike.

Slavnostni govorniki na svečani Skupščini PZS:
Minister za obrambo Roman Jakič, predsednik
PZS Bojana Rotovnik in župan Mestne občine
Celje Bojan Šrot, foto Feri Kropec
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Hvala za vaše razumevanje in sodelovanje še vnaprej.
Zdenka Mihelič, 			
urednica Obvestil PZS

			

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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Svečana podelitev najvišjih
priznanj PZS 2013
Planinska zveza Slovenije, Mestna občina Koper in
Obalno planinsko društvo Koper
vas vljudno vabijo na
svečano podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze Slovenije
za leto 2013,
ki bo v soboto, 7. decembra 2013, ob 11. uri,
v dvorani Pokrajinskega muzeja Koper, Kidričeva 19, Koper.
Na prireditvi bo poseben del na namenjen
60. obletnici Slovenske planinske poti in
50. obletnici Komisije za odprave v tuja gorstva PZS.
Vljudno vabljeni!
Predsednik Planinske zveze Slovenije
Bojan Rotovnik

PARKIRANJE za udeležence svečane podelitve najvišjih priznanj PZS v Kopru
Zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov v mestu je organizirano parkirišče pred
stadionom Bonifika na začetku Kopra. Od tu bodo člani OPD Koper (oblečeni v
zelene jakne, z rumenimi čepicami in odsevnimi telovniki) usmerjali udeležence po
najkrajši poti (slab kilometer) do Pokrajinskega muzeja, kjer bo potekala prireditev.
Najstarejše oz. tiste, ki težko hodijo, bodo odpeljali s kombijem.
POMEMBNO: Da bi zagotovili pravočasen začetek prireditve, prosimo udeležence, da prispejo v Koper do 10. ure.
Dostop do parkirišča: izstop iz AC Koper
Center, na prvem krožišču (z vodometom) tretji izhod in takoj desno
(oznaka PZS – OPD
Koper).
Kontaktna oseba
na parkirišču: Simon
Weilguny;
GSM: 051 601 411.

Planinstvo med
najmočnejšimi
vezmi z
domovino
Zdenka Mihelič

V

četrtek, 24. oktobra 2013, je Planinska
zveza Slovenije s soorganizatorji v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani organizirala okroglo mizo z naslovom
»PLANINSTVO KOT VEZ Z DOMOVINO«
ob 120. obletnici organiziranega planinstva
v Sloveniji.
Planinska zveza Slovenije je ob podpori
Urada Vlade RS za Slovence in Svetovnega
slovenskega kongresa poleti v tem okviru
pripravila in izvedla že Planinski dan pod
Triglavom za mlade zamejce in Slovence po
svetu (več o odličnem dogodku: http://www.
pzs.si/novice.php?pid=8378). Kot nadaljevanje obeležitve te letošnje obletnice pa je
v sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom, Slovenskim planinskim muzejem, s
Slovenskim gorniškim klubom Skala – zvezo
gorniških klubov in Triglavskim narodnim
parkom pripravila okroglo mizo, s katero smo
želeli vsem slovenskim rojakom približati domovino prek planinstva ter jim predstaviti
začetke planinske dejavnosti v Sloveniji.
Slovenci smo planinski narod, kar vedno
znova dokazujemo z obiski gora, miselnostjo
in našo pripadnostjo planinstvu - tako v Sloveniji kot zunaj državnih meja. Planinstvo
namreč ne pozna meja, močno je zakoreninjeno v nas, v naši narodni zavesti, ki je gotovo
pripomogla tudi k državnosti, pokončnosti
in ljubezni do domovine. Kako močna vez z
domovino je planinstvo, pa lahko vedo le naši
zamejci in rojaki po svetu. Najboljši znaki
rodoljubnosti so tudi naše zastave na najvišjih
vrhovih sveta, slovenska imena smeri in vrhov
vsepovsod po svetu.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8692.

Na okrogli mizi so med drugimi sodelovali
predstavniki Slovenskih planinskih društev Trst,
Celovec, Bariloche, s Predarlskega, Planinske
družine Benečije in iz Planinske skupine KPD
Bazovica z Reke, foto Zdenka Mihelič
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Najbolj
priljubljena
planinska koča
2013: Koča na
Dobrči!
Zdenka Mihelič

V

nedeljo, 15. septembra 2013, je Nedelo
objavilo ime koče, ki je dobila največ
glasov v skupni akciji Planinske zveze Slovenije in Uredništva Nedela: Izberimo najbolj
priljubljeno planinsko kočo. Glasovalci – obiskovalci gora so znova največ točk namenili
Koči na Dobrči. Čestitke!
Skupaj je v 11 tednih glasovalo za različne
koče skoraj 4800 ljudi.
Odločitev, katera od planinskih koč si zasluži laskavi naslov najbolj priljubljene planinske koče in lepo nagrado, je bila znova v
rokah glasovalcev. Med petimi finalistkami
(Mozirska koča na Golteh, Poštarski dom na
Vršiču,Pogačnikov dom na Kriških podih,
Koča na Dobrči in Krekova koča na Ratitovcu)
so znova največ glasov podali Koči na Dobrči,
ki je že drugo leto zapored v tej skupni akciji
PZS in Nedela postala najbolj priljubljena
planinska koča po izboru glasovalcev.

Slovenske planinske poti prenesemo na Debeli rtič. V nadaljnjih dogovorih in v soglasju
z Obalnim planinskim društvom Koper smo
se dogovorili, da vsem, ki se podajo na pot,
da zberejo vse žige Slovenske planinske poti,
omogočimo, da zadnji žig odtisnejo na stari
lokaciji v Ankaranu (bar Korta), ali se podajo
do Debelega rtiča, kjer je domuje Mladinsko
zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije.
V ta namen je bila v torek, 21. maja 2013, v
prostorih Mladinskega zdravilišča in letovišča
(MZL) na Debelem rtiču seja Predsedstva
PZS, ob kateri je predsednik PZS Bojan Rotovnik slovesno predal žig SPP generalnemu
sekretarju RKS dr. Danielu Starmanu.

stare pritrdilne jeklenice in preverili stabilnost
pritrdilnih klinov. Pokazalo se je, da je bilo
potrebno dva klina zamenjati z novima, eden
je pa bil še ustrezen. Pri pregledu pritrdilnih
matic na stolpu smo ugotovili, da so zvite, a
dovolj trdne, ker so fiksirane poleg v pločevino
stolpa še v zgornji ojačitveni obroč stolpa, dve
tudi v nosilec strehe. Sedaj so dovolj trdne za
pritrditev jeklenic, bo pa pripravljavec tehničnega elaborata za vzdrževanje stolpa moral
določiti, kako se bodo sanirale pri celostni
obnovi stolpa. Zamenjali smo vse jeklenice z
novimi in vstavili tudi vodila, ki preprečujejo
prelom jeklenice, s tem bodo jeklenice imele
daljšo življenjsko dobo. Zmontirali smo nova
napenjala in jeklenice tudi ustrezno napeli.
Vgrajena napenjala omogočajo še dodatno
Žig SPP se nahaja na recepciji Hotela napenjanje, če se bo za to pojavila potreba.
Arija v MZL Debeli rtič, še vedno pa je kot Na vse tri pritrdilne jeklenice so bili pritrjeni
omenjeno tudi v Ankaranu.
tudi strelovodi. Dva sta bila ustrezno fiksirana
v tla, enega smo fiksirali mi, glede na dane
možnosti.
Na poti z vrha Triglava do Triglavskega
doma na Kredarici smo še na treh mestih zamenjali jeklenice in jih dodatno napeli.

Za skupno sodelovanje, foto Tina Kofol

Obnovili
smo Aljažev
stolp na vrhu
Triglava
Matej Planko

Zadnji oz. prvi
žig SPP tudi na
Debelem rtiču
Slavica Tovšak

V

minulem letu smo 8. maja v prostorih
Planinske zveze Slovenije podpisali
dogovor o medsebojnem sodelovanju med
Rdečim križem Slovenije – zvezo združenj,
humanitarno organizacijo nacionalnega pomena, in Planinsko zvezo Slovenije.
Takrat smo spoznali, da imamo mnogo
skupnih področij, ki bodo koristne za obe
organizaciji. Eden izmed prvih načrtovanih
projektov je bil, da prvi oziroma zadnji žig

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

V

petek, 23. avgusta 2013, je na vrhu Triglava potekala delovna akcija, v kateri
so sodelovali markacisti Komisije za planinske poti PZS in PD Ljubljana-Matica ter iz
strokovne službe PZS. Z opravljenimi deli so
poskrbeli, da je Aljažev stolp ustrezno fiksiran in ozemljen, s tem so preprečili nastanek
nadaljnjih poškodb na stolpu.
Na stolpu so bile poškodovane pritrdilne
jeklenice (ena pretrgana, druga je bila močno poškodovana, tretja je bila ohlapna), poškodovani si bili pritrdilni vijaki na stolpu,
sidrni klini za jeklenice niso bili fiksirani in
poškodovan je bil strelovod.
Udeleženci akcije smo se zbrali na Rudnem polju na Pokljuki, kjer nas je pobral
helikopter Slovenske Vojske in nas skupaj z
orodjem in potrebnim materialom odpeljal
na vrh Triglava. Najprej smo odstranili vse

Aljažev stolp je sedaj ustrezno fiksiran in ozemljen,
foto Matej Planko

Dr. Julius Kugy
združuje ljudi
še danes, 60 let
od postavitve
Kugyjevega
spomenika
Zdenka Mihelič

V

petek, 2. avgusta 2013, je v Trenti pri
Kugyjevem spomeniku, na tej markantni točki Julijskih Alp, potekala slovesnost ob
60-letnici postavitve spomenika dr. Juliusu
Kugyju, velikemu prijatelju Julijskih Alp,
kateremu je Planinska zveza Slovenije ob
60-letnici slovenske planinske organizacije
postavila spomenik 3. avgusta 1953.
3. avgusta 2013 je minilo 60 let od postavitve spomenika dr. Juliusu Kugyju (18585

1944), ki je Julijskim Alpam svojo ljubezen
izkazoval skozi številne vzpone, raziskovanja
in opisovanja v svojih knjigah. V študentskih
časih je kot vnet ljubiteljski botanik odšel v
slovenske gore iskat skrivnostno rožo Scabioso trento; namesto rože pa je našel lepoto
Julijskih Alp, ki so ga očarale za vse življenje.
Lokalni gorski vodniki so mu pomagali, da se
je povzpel na mnoge izmed še neosvojenih
vrhov Julijcev ter da je že osvojene vrhove
dosegal po novih smereh. Zaradi tega je znan
tudi kot »odkritelj Julijskih Alp«. Dr. Kugy je
bil tudi velik povezovalec med narodi, živečimi na območju današnje Slovenije, Italije in
Avstrije, ter spodbujevalec prijateljstva med
njimi. Spomenik, ki ga je postavila Planinska
zveza Slovenije ob svoji 60-letnici, je napravil
kipar Jakob Savinšek, postavljen pa je tako,
da se Kugy ozira proti Jalovcu (2645 m), ki je
bil eden njegovih najljubših vrhov, če ne najljubši. Leta 1884, devet let po prvem znanem
vzponu na Jalovec, je z vodnikom Andrejem
Komacem kot prvi našel severni pristop na
vrh. Z vodnikom Jožetom Komacem se mu
je kmalu za tem posrečil tudi prvenstven
zimski vzpon.
Slovesnost, ki so jo organizirali Planinska
zveza Slovenije, Triglavski narodni park in
Občina Bovec, se je udeležilo okoli 100 prijateljev in ljubiteljev gora, od najmlajših do
odraslih občudovalcev dr. Kugyja in njegovih številnih del (med drugim spadamo tudi
med redke alpske narode, ki imajo Kugyjeva
knjižna dela v celoti prevedena).
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8433.

Slovenska
planinska pot
praznovala 60
let

Dan slovenskih
planinskih
doživetij 2013
Zdenka Mihelič
SPP je označena s splošno oznako planinskih
poti v Sloveniji, Knafelčevo markacijo (rdeč krog
z belo piko) in številko 1, foto Zdenka Mihelič

po svetu, čeprav so jo sprva napadali, da ne
ustreza planinstvu. Zanjo skrbijo posamezna
planinska društva, ki so del Planinske zveze
Slovenije. Ivan Šumljak, njen idejni in operativni snovalec, jo je imenoval magistrala,
a že ob odprtju leta 1953 je dobila ime Slovenska planinska transverzala. Istega leta je
bila podaljšana od Postojne do Ankarana,
izšel pa je tudi prvi vodnik po njej (zadnji,
posodobljeni vodnik je v Planinski založbi
PZS izšel leta 2012).
Kdo je bil Ivan Šumljak, idejni oče Slovenske planinske poti?
Ivan Šumljak (1899-1984) je bil učitelj,
vsestranski planinec, pisec, kronist, slikar,
fotograf, predavatelj, vodnik, organizator,
markacist, društveni odbornik ... O nastanku transverzale je povedal:. »S tovariši sem se
lotil dela. Premarkirali smo vse Pohorje ... To
slemensko pot smo zaznamovali s Knafelčevo
markacijo in številko ena. Ko sem nekoč počival na Črnem vrhu, zadovoljen z opravljenim
delom, se mi je porodila misel: Kaj če bi pot s
številko ena še podaljšali? Na Uršljo goro, Smrekovec, Raduho, Savinjske Alpe, Karavanke,
Julijce, Kras, tja do morja in prek Notranjske,
Dolenjske zopet na Štajersko, nazaj v Maribor.
Tako bi popotnik spoznal ves lepi planinski svet.
Zamisel sem sporočil PZS 28. junija 1951 ...«
Več o Slovenski planinski poti na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8425

V

soboto, 15. junija 2013, je bila Kamniška Bistrica z okolico prizorišče številnih
planinskih doživetij in pravega planinskega
praznika. Na Dnevu slovenskih planincev oz.
Dnevu slovenskih planinskih doživetij, kakor
ga je poimenovala Planinska zveza Slovenije,
se je ob praznovanju 120-letnice Slovenskega
planinskega društva/Planinske zveze Slovenije ter ob 120-letnicah PD Kamnik in PD
Ljubljana–Matica pod kamniškimi vršaci
zbralo prek 2000 planincev vseh starosti in
zanimanj.
Dogajanje v dopoldnevu tega dne se je
odvijalo na več prireditvenih prostorih in
na več različnih izletih, potepih, pohodih in
kolesarskih turah – udeležbo so si udeleženci
izbrali po svojih željah. Planinska zveza Slovenije je skupaj z soorganizatorji aktivnosti
dala poudarek na kakovostni množičnosti in
v skrbi za okolje povabila planince in ljubitelje
gora na različne poti po Kamniški Bistrici in
v okolici – različnih zahtevnosti in dolžin,
ter z javnimi prevoznimi sredstvi zagotovila tudi prevoz s pohodov oz. do izhodišč. Z
vodniki PZS Planinskega društva Kamnik
in turnokolesarskimi vodniki Komisije za
turno kolesarstvo PZS so se ljubitelji gora
in prijetnega skupnega druženja tako podali do Cojzove koče na Kokrskem sedlu, po
Koželjevi poti do Kamniške Bistrice, pa na
Veliko planino, ogledali so si Kamniško Bistrico (Lepi Kamen, Žagana peč, Spominski
park, Predaselj ...), nekateri pa so šli na voden
ogled Kamnika. Kolesarji in turni kolesarji
so se podali na dve različno zahtevni turi,
lažja tura je potekala iz Kamnika v Kamniško

Zdenka Mihelič

V

četrtek, 1. avgusta 2013, je 60. rojstni
dan praznovala Slovenska planinska
pot, najdaljša in najbolj priljubljena vezna
pot v Sloveniji. Je tudi najstarejša vezna pot
tako v Sloveniji, Evropi in tudi tovrstna
vezna pot na svetu. Nastala je na pobudo
Ivana Šumljaka in poteka od Maribora čez
Pohorje, prek Kamniških in Savinjskih Alp,
Karavank, Julijskih Alp, Krasa do Ankarana
ob Jadranskem morju.
Slovenska planinska pot je prva vezna
planinska pot na svetu in se tako imenuje
od leta 1991 (prej transverzala). Ideja se je
uveljavila v vseh alpskih državah in drugod
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Slovesni sprevod praporščakov v Kamniški
Bistrici,
foto Zdenka
Mihelič
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Bistrico, težja, zahtevnejša pa iz Kamnika v
Kamniško Bistrico z vmesnim vzponom peš
na Kamniški vrh (1259 m). Vsi nadobudni
mladi - po letih in srcu - so lahko pri Jurju
plezali na plezalnem stolpu PZS, najmlajši so
se podali na nagradni izlet od gondole prek
Belske kope do Kamniške Bistrice, za Domom v Kamniški Bistrici pa uživali na poljani
planinske zabave, delavnicah družabnosti in
orientacijski dogodivščini. Gorski reševalci
Društva Gorske reševalne službe Kamnik,
ki so prav tako sodelovali na sobotnem vseslovenskem dogodku, so prikazali reševanje
padalca z drevesa s pomočjo tirolske žičnice
in razkazali intervencijsko vozilo z oprema
za reševanje v gorah. Na slavnostni prireditvi
pred Domom v Kamniški Bistrici, na kateri
so se zbrali tudi gostje iz planinskih društev
in zvez iz tujine, so v kulturnem programu
vsi govorniki – župan Občine Kamnik Marjan Šarec, predsednik PZS Bojan Rotovnik,
predsednik PD Ljubljana-Matica Tomaž
Willenpart in predsednik PD Kamnik Ivan
Resnik – poudarili pomen in priljubljenost
planinstva v Sloveniji, kako planinci znamo
ceniti sočloveka, naravo in naše gore, naše
bisere.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8299.

Posvet o
problematiki
voženj v
naravnem
okolju pokazal
na nujnost
zakonske
ureditve
Zdenka Mihelič

2

0. junija 2013 so v dvorani Državnega sveta
Republike Slovenije v Ljubljani Planinska
zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije in
Lovska zveza Slovenije organizirale posvet
o problematiki voženj v naravnem okolju z
naslovom PROBLEMATIKA VOŽENJ V NARAVNEM OKOLJU: »Imamo rešitve, toda ali
imamo voljo?« Na posvetu so predavatelji in
udeleženci osvetlili vplive voženj na različne
dele naravnega okolja in na okolje kot celoto.
Predstavljene so bile dosedanje izkušnje
organov, ki so po veljavnih predpisih pristoj-

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

ni za izvajanje nadzora na tem področju ter
prihodnja normativna ureditev obravnavane
problematike. Na koncu pa so predstavili tudi
svoj pogled, zaključke in predloge za ureditev
posameznih vprašanj.

si člani zastavili sprejetje novega nacionalnega
programa za šport, ki je stari potekel že pred
dobrima dvema letoma.

Cilj srečanja je bila oživitev aktivnosti pri
pripravi novih predpisov s področja omejevanja voženj v naravnem okolju in njihova
vsebinska obogatitev s predlogi nevladnih
organizacij, saj gre po ocenah organizatorjev
za tipično problematiko, ki jo lahko država in
nevladne organizacije z roko v roki uspešno
uredijo in uveljavijo v praksi. Posvet je vodil
državni svetnik in predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje Cvetko Zupančič.
Na posvetu so sodelovali predstavniki
nevladnih in vladnih organizacij. V uvodu
so zbrane v imenu organizatorjev posveta
pozdravili predsednik Ribiške zveze Slovenije dr. Miroslav Žaberl, predsednik Lovske
zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope in
podpredsednik Planinske zveze Slovenije
Tone Jesenko.
Več o posvetu skupaj s predstavitvami na
spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8317.

Na posvetu, foto Zdenka Mihelič

Bojan Rotovnik
novi predsednik
strokovnega
sveta za šport
STA

N

a seji strokovnega sveta za šport slovenske vlade so v začetku letošnjega
maja za novega predsednika izvolili Bojana
Rotovnika, predsednika Planinske zveze Slovenije. Kot enega osrednjih ciljev in nalog so

Predsednik PZS Bojan Rotovnik, foto Feri Kropec

»Najbolj nas na ministrstvu, tudi mene, zanima nacionalni program športa, zato si želimo,
da bi strokovni svet pripravil nov dokument,
da ga bomo lahko potem čim prej sprejemali
na vladi in v državnem zobru. Želimo, da bi
se slovenski šport razvijal in da bi imele kar
najširše skupine državljanov korist od tega.
Moj mandat je omejen za dobo enega leta,
zato si želim, da bi v tem času ta pomemben
dokument sprejeli,« je prednostno nalogo
uvodoma izpostavil tudi Jernej Pikalo, ki se
je po nastopu funkcije ministra, pristojnega
za šport, prvič udeležil seje strokovnega sveta.
Edvard Kolar, v. d. direktor direktorata za
šport, je v predstavitvi kot tri prednostne
naloge direktorata navedel celostno rast in
razvoj športa, pravno in organizacijsko ureditev ter krepitev civilne športne sfere. Tako
naj bi imel direktorat le podporno nalogo
slovenskemu športu. Do marca prihodnje
leto naj bi šel nacionalni program športa po
Kolarjevih besedah skozi celotno proceduro
in bi bil sprejet v državnem zboru. Kolar je dejal, da so se že začeli postopki za spremembo
zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki ureja delovanje Fundacije za
šport, ter za ustanovitev neodvisne agencije
za boj proti dopingu. Prav tako bo prišlo do
združevanja muzejske dejavnosti športa s
šolskim muzejem.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8165.
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Podpredsednica
PZS Slavica
Tovšak članica
Sveta Vlade RS
za spodbujanje
razvoja
prostovoljstva,
prostovoljskih
in nevladnih
organizacij
Zdenka Mihelič

V

lada RS je na svoji 18. redni seji v četrtek,
18. julija 2013, sprejela sklep o ustanovitvi Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja
prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih
organizacij. Vlada je imenovala je tudi člane,
med katerimi je ponovno podpredsednica
PZS Slavica Tovšak, namestnik ene izmed
članic pa je tudi predsednik MDO PD Kamniško-bistriškega območja Jurček Nowakk.
Svet je organiziran kot strokovno in posvetovalno telo vlade, v katerem sodeluje
21 članov, 9 predstavnikov ministrstev in 1
predstavnik Kabineta predsednika Vlade RS,
10 predstavnikov nevladnih organizacij in 1
strokovnjak, predstavnik univerz.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8406.

Vodniki PZS
in gorski
vodniki za
tesnejše
sodelovanje
Zdenka Mihelič

V

petek, 5. julija 2013, sta v Planinskem
učnem središču Bavšica Planinska zveza
Slovenije (PZS) in Združenje gorskih vodnikov Slovenije (ZGVS) podpisali dogovor o
sodelovanju. V imenu zvez sta dogovor podpisala predsednika obeh organizacij, za PZS
Bojan Rotovnik in za ZGVS Robert Rot.
Namen podpisa sporazuma je bila nadgradnja sodelovanja obeh organizacij, ki izhaja
iz skrbi za varnost obiskovalcev slovenskih
gora ter preventivnega delovanja v gorah. S
sodelovanjem bosta organizaciji lažje usklajevali področje vodenja v gorah, ki ga poklicno izvajajo gorski vodniki, prostovoljno pa
vodniki PZS, ki večinoma izvajajo aktivnosti
pod okriljem planinskih društev in pomagajo
pri izvajanju planinskih dejavnosti v okviru
vzgojno-izobraževalnih organizacij.
Organizaciji želita krepiti sodelovanje na
področju izmenjave dobrih praks in pretoka
izkušenj, znanj med obema organizacijama,
sodelovanje želita krepiti na področju usposabljanja vodnikov PZS, izboljšanja kakovosti
storitev vseh strokovnih kadrov na področju gorništva, skupaj pa bodo delali tudi na
promociji vodništva, razvoju doktrine prostovoljnega in poklicnega vodništva ter na
izboljšanju kakovosti storitev turističnega
vodenja v gorah in na omejitvi dela na črno.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8374.

Podpredsednica PZS Slavica Tovšak,
foto Zdenka Mihelič
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Uspešna akcija
Ogenj v Alpah
2013
Triglavski narodni park,
CIPRA Slovenija,
Planinska zveza Slovenije

N

amen dogodka Ogenj v Alpah, ki ga mednarodna nevladna organizacija CIPRA
obeležuje od leta 1986 vsako drugo soboto v
avgustu, je opozoriti na celovit način reševanja
okoljskih in razvojnih vprašanj v Alpah. Naravne in visokogorske pokrajine postajajo vse
pogosteje žrtev turizma in energijskega preobrata. Tako kot so nekoč kresovi na vrhovih
pomenili opozorilo za prihajajočo nevarnost,
danes luč z vrhov in dolin pomeni opozorilo
na občutljivost alpskega prostora.
Akcija Ogenj v Alpah 2013 je potekala v
soboto, 10. avgusta 2013, ko so CIPRA Slovenija, Triglavski narodni park in Planinska
zveza Slovenije v sodelovanju z Agrarno skupnostjo Bohinjska Češnjica, Jereka, Podjelje
in Koprivnik izvedli akcijo odstranjevanja
zarasti na planini Velo polje. Namen vsakoletne akcije odstranjevanja zarasti je pomoč
tradicionalnemu pašništvu na nedostopnih
planinah, ki je zaradi izjemne kulturne dediščine pomemben segment edinstvenosti
našega edinega narodnega parka. Akcijo so
četrto leto zapored izvedli naravovarstveni
nadzorniki TNP, prostovoljci CIPRE Slovenija
in PZS ter predstavniki agrarne skupnosti.
V soboto, 10. avgusta 2013 zvečer, pa je v
okviru akcije potekal filmski večer na prostem
v Stari Fužini. Številni domačini in obiskovalci Bohinja so si ogledali filma Planšarstvo
v Bohinju: Pašna srenja Studor-Stara Fužina
(1979) in Sfinga (2011). Udeležence so uvodoma pozdravili direktor Triglavskega parka
mag. Martin Šolar, predsednik Cipre Slovenija
dr. Matej Ogrin, podpredsednik Planinske
zveze Slovenije Miro Eržen in direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. Vsi so poudarili,
da je ohranjanje narave pomembno poslanstvo, in pozdravili skupno sodelovanje različnih organizacij z lokalnim prebivalstvom
v skupnih prizadevanjih kot je tudi akcija
Ogenj v Alpah. Gledalce filmskega večera je
nagovoril še Tine Marenče, idejni in tehnični
vodja projekta filma Sfinga

Predsednika ZGVS Robert Rot in PZS Bojan
Rotovnik ob podpisu sporazuma,
foto Jože Kamenšek
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Četrti Dan
Alpske
konvencije
v duhu
mednarodnega
sodelovanja
Zdenka Mihelič

O

srednji namen Dneva Alpske konvencije v
Mojstrani v soboto, 29. junija 2013, je bil
opozoriti na občutljiv alpski prostor, predstaviti pomen Alpske konvencije in posebnosti
alpskih dolin, pomen ohranjanja narave in
kulturne dediščine ter spodbuditi obiskovalce,
da alpske doline obiskujejo na okolju prijazen.
Za obiskovalce so organizatorji pripravili kolesarjenje prelepi alpski dolini, v Radovno in
Krmo, mednarodno obarvan spremljevalni
program ter filmski večer dan poprej.
Dogodek, ki smo ga organizirali Planinsko
društvo Dovje-Mojstrana, Triglavski narodni park, Planinska zveza Slovenije, CIPRA
Slovenija, Hiša Pr' Katr' ob sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor ter
Stalnim sekretariatom Alpske konvencije, in
je v Sloveniji potekal četrtič, je EDINI Dan
Alpske konvencije na območju alpskih držav
in primer vzornega sodelovanja različnih deležnikov na območju Alp z lokalnim okoljem.
Alpe so območje številnih naravnih pojavov, krajinske pestrosti, različnih kultur in
jezikov. Za varstvo tega izjemnega prostora
je osem alpskih držav in Evropska skupnost
podpisalo mednarodno pogodbo - Alpsko
konvencijo, ki podpira trajnostni razvoj alpskega prostora, vključevanje interesov prebivalstva in obravnavanje Alp kot enotnega
prostora. Eden izmed pomembnih izzivov
na območju Alp je tudi umirjanje prometa v
alpskih dolinah, zato smo organizatorji sobotnega dogodka želeli obiskovalce doline
Radovne in doline Krme spomniti, da je doživljanje alpskih dolin za obiskovalce in naravo
lepše, če jih obiskujemo s kolesom ali peš.
Filmski večer je v petek, 28. junija 2013,
potekal v Slovenskem planinskem muzeju,
kjer si je polna dvorana obiskovalcev ogledala
dva filma, Ciprinega 'Za skalnega puščavarja
in močerada' in zmagovalni film letošnjega
mednarodnega festivala gorniškega filma
IMFFD 2013 z naslovom 'Vas, daleč od vsega', ki je navdušil zbrano občinstvo.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8340.
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Kolesarji so se na poti v dolino Krme ustavili tudi pri Pocarjevi domačiji, foto Mojca Smolej

9. strokovni posvet
GORE IN VARNOST

P

laninska zveza Slovenije, Gorska reševalna zveza Slovenije in Odbor Gore in varnost
v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje organizirajo 9.
STROKOVNI POSVET GORE IN VARNOST, ki bo v sredo, 27. novembra 2013, ob 17.
uri, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu. Vabljeni!
Namen posveta
Na 9. strokovnem posvetu se bomo zbrali strokovnjaki, novinarji, obiskovalci gora in
drugi, ki nas povezuje delovanje na področju preventive in nesreč v gorah. S posvetom
želimo analizirati gorske nesreče v letošnjem letu in posamezne primere ter opozoriti
na bolezni in bolezenska stanja, ki jih prinesemo s seboj v gore.
Na posvetu bodo predstavljena predavanja priznanih domačih strokovnjakov.
Tematska sklopa
• Analiza nesreč v gorah.
• Bolezni in bolezenska stanja, ki jih obiskovalci prinesemo v gore.
Predstavljena gradiva
Po posvetu bodo predstavljena gradiva na voljo javnosti z objavo na spletu.
Več informacij na spletnem mestu PZS, http://pzs.si/novice.php?pid=8752.

Poziv planinskim društvom

P

ri načrtovanju akcij, pohodov in drugih dogodkov, vključite v svoje programe tudi
naslednji pomemben dogodek s celodnevnim dogajanjem Planinske zveze Slovenije
in celotne planinske organizacije, ki zajema vsa planinska društva in planince:

• 14. 6. 2014: Dan slovenskih planincev – Dan slovenskih planinskih doživetij (Bohinj).
Prosimo vas tudi, da pri načrtovanju programa upoštevate, da bo:
• 12. 4. 2014: Skupščina PZS v Novem mestu
• 6. 12. 2014: Svečana podelitev najvišjih priznanj PZS.
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MEDNARODNE AKTIVNOSTI
Seja
Mountaineering
Commission
UIAA v Bavšici
Matjaž Šerkezi, Damjan Omerzu

G

orniška komisija Mednarodnega združenja planinskih organizacij (Mountaineering Commission UIAA) je zasedala
v Bavšici od 9. do 10. marca 2013, kjer so se
zbrali člani te komisije.
Veliko pozornosti UIAA bo v prihodnje
posvečeno tudi 'Technical Standard Panel', ki
je pred tem sestankom uspešno zaključila s
prvim seminarjem na Vršiču, ki ga je organizirala Planinska zveza Slovenije pod vodstvom
Steva Longa in Matjaža Šerkezija.
Damjan Omerzu in Matjaž Šerkezi pa sta
predstavila poslanstvo Planinske zveze Slovenije in sistem usposabljanja. Po besedah
Steva Longa gre za zelo dodelan sistem, ki je
neke vrste unikat na svetu in kateri je bil zelo
zanimiv tudi ostalim udeležencem sestanka.
Izpostavljeno je bilo tudi zavarovanje PZS kot
primer dobre prakse in ob določenih dodelavah bi bilo zanimivo tudi za UIAA.
Celotno poročilo na spletnem mestu PZS,
http://pzs.si/novice.php?pid=8189.

Mednarodna
seja Komisije
za tekmovalno
ledno plezanje
UIAA v Bavšici
Jasna Pečjak

V

soboto in nedeljo, 15. in 16. junija 2013,
je Komisija za tekmovalno ledno plezanje (ICC) UIAA sestankovala v Planinskem
učnem središču Bavšica.
Sestanka so se udeležili člani komisije, v soboto pa tudi mednarodni sodniki,
postavljavci, predstavnica tekmovalcev,
trener,organizatorji, predstavnika WADE in
kot opazovalca predstavnika Planinske zveze
Hrvaške (HPS). Sestanka se je udeležil tudi
član UO UIAA Thomas Kaehr.
Sobota je bila namenjena analizi pretekle
sezone, ki je bila uspešna, prvič je bilo organizirano tudi mladinsko svetovno prvenstvo v
Saas Grundu (Janez Svoljšak 3. mesto) .
Koledar za naslednjo sezono je trenutno
še neuraden in bo objavljen na UIAA straneh, ko bo potrjen. Naslednja sezona bo imela predvidoma 6 tekem in Open American
championship, na zimskih olimpijskih igrah
v Sočiju pa bodo ledni plezalci nastopali v
netekmovalnem delu.
Vsi udeleženci so bili zadovoljni z organizacijo sestanka v Bavšici, ki ga je PZS in
njena komisija gostila že drugo leto zapored,
in pohvalili ekološko usmerjenost koče ter
prijaznost in gostoljubnost osebja.
Hvala PZS za pomoč pri organizaciji.

Na seji Gorniške komisije UIAA v Bavšici,
foto Matjaž Šerkezi
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Na seji ICC UIAA v Bavšici, foto Jasna Pečjak

Tečaj planinskih
veščin Nepal
2013
Jani Bele

V

okviru dolgoletnega sodelovanja med
Planinsko zvezo Nepala (Nepal Mountaineering Association = NMA) in Planinsko
zvezo Slovenije (PZS) je bila tudi za letos dogovorjena pomoč PZS v usposabljanju njihovih vzgojnih kadrov. Osnovni organizator tega
usposabljanja je Planinska zveza Slovenije.
Usposabljanje je potekalo v mesecu juniju
in juliju 2013, kjer je s strani PZS sodeloval
inštruktor Jani Bele.

Šola v Manangu, foto Jani Bele

Generalna
skupščina Club
Arc Alpin (CAA)
v Sloveniji
Zdenka Mihelič

1

3. in 14. septembra 2013 je v Planinskem
učnem središču Bavšica potekala redna
Generalna skupščina
Združenja planinskih
organizacij alpskega loka,
Club Arc Alpin (CAA).
Generalne skupščine
CAA so se poleg predstavnikov gostiteljice
– Planinske zveze Slovenije – udeležili predstavniki Planinskih zvez Avstrije, Nemčije,
Italije, Liechtensteina, Francije, Švice in Južne
Tirolske, skupaj 19 udeležencev.
Udeleženci so si v uvodu ogledali Slovenski
planinski muzej, samo skupščino pa imeli v
Planinskem učnem središču Bavšica. V petek

MEDNARODNE AKTIVNOSTI

zvečer je zasedelo Predsedstvo CAA in na
drugem sestanku istega dne še Predsedstvo
CAA s predsedniki komisij CAA. V soboto
zjutraj se je začela letošnja Generalna skupščina CAA, katere dnevni red je obsegal 17
točk, med njimi tudi poročila in plane komisij
CAA, pa priporočila za gorske oz. turne kolesarje, aktivnosti v zvezi z Alpsko konvencijo
in drugo.
PZS je predstavnike CAA povabila v
Slovenijo ob letošnjem praznovanju 120-letnice organiziranega planinstva v Sloveniji.
Planinsko zvezo Slovenije so na Generalni
skupščini CAA zastopali predsednik PZS
Bojan Rotovnik, podpredsednik PZS Miro
Eržen, generalni sekretar PZS Matej Planko in Danilo Škerbinek, predstavnik PZS v
Predsedstvu CAA.

49. srečanje
planincev treh
dežel v Mallnitzu
na Koroškem
Miro Eržen

N

a osnovi celoletnega usklajevanja in
vsebinske priprave srečanja, ki ga je
izvajal ožji odbor srečanja v sestavi Joachim
Gfreiner, Helmut Lang (Koroška planinska
zveza - OeAV); Antonio Zambon (Planinska
zveza Furlanije-Julijske Krajine - CAI); France
Benedik, Miro Eržen (MDO PD Gorenjske PZS), je v Mallnitzu na avstrijskem Koroškem
5. in 6. oktobra 2013 potekalo 49. srečanje
planincev treh dežel.
Zbralo se je več kot 70 delegatov iz deželne
zveze avstrijske Koroške, Furlanije - Julijske
krajine ter iz obmejnih planinskih društev
Slovenije. Med 16 slovenskimi udeleženci
smo bili člani iz Meddruštvenih odborov
planinskih društev Gorenjske, Koroške, Posočja, in Primorsko-Notranjske. S svojima
referatoma pa sta sodelovala tudi predstavnica
Ministrstva za infrastrukturo RS in prostor
mag. Blanka Bartol, slovenska kontaktna točka za Alpsko konvencijo, in podpredsednik
PZS Miro Eržen.
Na osnovi resolucije, ki smo jo sprejeli na
srečanju v Mojstrani v letu 2012, ter jo je potrdil tudi UO PZS, smo za leto 2013 kot vodilno
temo letošnjega srečanja določili razpravo o
odnosu med Alpsko konvencijo – turizmom
in planinskimi zvezami. V namen osvetlitve
tega področja in problemov, ki se pojavljajo v
zvezi s tem, je bilo prijavljenih 8 referatov, kar
je razvidno iz spodaj objavljenega programa
srečanja.
Celotno poročilo na spletnem mestu PZS,
http://pzs.si/novice.php?pid=8621.

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Skupščina BMU Skupščina UIAA
zvezi Nemčije in Avstrije
2013 v Sloveniji: Planinski
ponovno članici UIAA
PZS polnopravna
Matej Planko, Zdenka Mihelič
članica BMU
Zdenka Mihelič

1

1 držav in 32 predstavnikov planinskih zvez
Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine,
Črne gore, Makedonije, Albanije, Turčije,
Grčije, Bolgarije, povabljene Italije in gostiteljice Slovenije so se sestali na redni skupščini Balkan Mountaineering Union (BMU)
v PUS Bavšica, kjer smo jih ob praznovanju
120-letnice organiziranega planinstva na
Slovenskem gostili Slovenci, PZS.
Odlično vzdušje med prijatelji planinci in
dobro sodelovanje že kažejo sadove. Generalne skupščine BMU je potekala od 18. do 20.
oktobra 2013, in sicer so se predstavniki zbrali
v Slovenskem planinskem muzeju, skupščino
pa nadaljevali v Planinskem učnem središču
Bavšica.
Dnevni red je obsegal 12 točk, med njimi tudi poročanje o aktivnostih v 2013, o
Skupščini UIAA 2013 v Švici, o Evropskem
planinskem forumu (European Mountaineering Forum), Živko Temelkoski je predstavil
odpravo BMU na najvišji vrh Irana Damavand
(udeleženec iz Slovenije je bil Darko Urbančič) ... Med glavnimi točkami je skupščina je
glasovala o polnopravnem članstvu Planinskih zvez Hrvaške in Slovenije, za katerega sta
zvezi letos zaprosili po obdobju pridruženega
članstva in v skladu s sklepi upravnih odborov.
Skupščina BMU je obe zvezi za polnopravni
članici potrdila soglasno.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je na
skupščini BMU med drugim predstavil PZS
in njene planinske poti, značilnosti in posebnosti, podpredsednik PZS Borut Peršolja
pa delo mladih in delo z mladimi v PZS s
poudarkom na programih Ciciban planinec
in Mladi planinec.
Naslednja seja BMU bo od 30. 5. do 1. 6.
2013 na Hrvaškem ob praznovanju 140-letnice Planinske zveze Hrvaške (HPS) na otoku
Mljet.
Celotno poročilo na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8666.

Delegati Skupščine BMU pri spomeniku
dr. Juliusa Kugyja, foto Zdenka Mihelič

L

etošnja skupščina Mednarodnega združenja planinskih organizacij UIAA je bila
5. oktobra 2013 v švicarskem kraju Pontresina v bližini St. Moritza. Vključena je bila v
sklop obširnega praznovanja 150. obletnice
Planinske zveze Švice SAC-CAS. Na skupščini
so bili prisotni predstavniki 45 planinskih
zvez z vsega sveta.
Skupščina je potekala po ustaljenem
dnevnem redu in v prijetnem delovnem
vzdušju. Minilo je prvo leto, ko je vodenje
mednarodne planinske organizacije prevzel
Nizozemec Frits Vrijlandt z novim vodstvom.
To se pozna tudi pri delu organizacije, saj se
je začelo delati na nekaterih področjih, ki
so bila prej zapostavljena. V tem letu se je
spremenila tudi organizacije dela v pisarni
UIAA. Poročila in načrti dela vseh organov
in komisij so bila po večini sprejeta soglasno.
Na skupščini sta bili v UIAA ponovno
sprejeti dve največji planinski organizaciji,
Planinska zveza Nemčije (Deutscher Alpenverein, DAV) in Avstrije (Der Verband alpiner Vereine Österreichs, VAVÖ). Predsednik
UIAA Frits Vrijlandt je o ponovni vključitvi
Planinskih zvez Nemčije (DAV) in Avstrije
(VAVÖ), ki imata skupaj kar 1,6 milijona
članov in sta pred leti izstopili iz UIAA, dejal,
da je Skupščina UIAA odločitev sprejela v
skladu z razvojem strateškega načrta za obdobje 2012-2016.
»Navdušeni smo, da sta DAV in VAVÖ
ponovno članici svetovne planinske družine
UIAA,« je dejal predsednik Vrijlandt in dodal,
da »imamo veliko skupnih točk, med njimi tudi
navdušenje za gore, ki jih želimo obvarovati
tudi za vse naslednje generacije.«
Na generalni Skupščini UIAA so sprejeli
med članice tudi novoustanovljeno Planinsko
zvezo Bangladeša (Bangladesh Mountaineering Federation, BMF), potrdili Planinsko
zvezo Rusije (Russian Mountaineering Federation, RMF) kot polnopravno članico,
Jordanskemu turističnemu uradu (Jordan
Tourism Board) pa so potrdili status opazovalca v UIAA.
Častni član UIAA je postal Claude
Eckhardt (FFCAM), ki je bil sprejet soglasno.
Naslednje leto bo skupščina v Združenih
državah Amerike v kraju Flagstaff v Arizoni,
ker je predvideni organizator za leto 2014, to
je Planinska zveza Čile v zadnjem trenutku
odstopila od organizacije. Leta 2015 bodo
skupščino UIAA organizirali v Južni Koreji.
Celotno poročilo na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8640.
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KOMISIJA ZA
ALPINIZEM
Kategorizacija
za leto 2013 jesenski rok
Komisija za alpinizem PZS

V

se registrirane člane alpinističnih odsekov/klubov - kandidate za kategorizacijo
- prosimo, da oddajo seznam alpinističnih
tur v sezoni 2012/2013 (obdobje od 16. 11.
2012 do 15. 11. 2013) najkasneje do petka,
29. novembra 2013.
Prijave za kategorizacijo sprejemamo
izključno v elektronski obliki naslov: alpinizem@pzs.si, zadeva: kategorizacija_jesen13.
1) Upoštevalo se bo samo popolne prijave, oddane do zgoraj navedenega roka in
pripravljene v skladu s temi navodili.
2) Za kategorizacijo lahko kandidirajo
samo v tekočem letu registrirani alpinisti.
3) Kandidat lahko odda največ 20 vzponov, s katerimi kandidira za kategorizacijo,
na obrazcu 'Pregled tur', ki je priložen.
3a) Za vse prvenstvene vzpone se poleg
obvezne skice pošlje tudi fotografijo stene z
vrisano smerjo, sicer se smeri ne more upoštevati za kategorizacijo.
3b) Za vse smeri izven Slovenije je potrebno priložiti skico.
3c) Za prvenstvene vzpone in vse vzpone
izven Slovenije izpolnite priloženi obrazec
'Ocene po raztežajih', v katerem navedite
ocene vseh posameznih raztežajev v smeri.
4) Alpinisti, ki so bili poškodovani, naj
poleg prošnje za podaljšanje razreda priložijo
originalno zdravniško spričevalo o poškodbi.
Obenem vam pošiljamo tudi obrazec
'Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika'.
Prosimo, da ga izpolnijo tisti alpinisti, ki
bodo oddali prijavo za kategorizacijo prvič
oz. obrazca do sedaj še niso izpolnili.
Vsi obrazci na:
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8714.
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Odprava
SMAR
Phola
Gangchen
Zdenka Mihelič

S

lovenska mladinska alpinistična reprezentanca je sestavljala alpinistično odpravo
Phola Gangchen 2013, ki je odšla na pot 8.
septembra in se vrnila 24. oktobra 2013. Člani odprave so bili vodja Marko Prezelj, Luka
Stražar (Akademski Alpinistični odsek), Nejc
Marčič (AO PD Radovljica), Luka Krajnc (AO
PD Celje – Matica), Luka Lindič (AO PD Celje – Matica), Tadej Krišelj (AO PD Kamnik),
Martin Žumer (AO PD Radovljica) in zdravnik dr. Miha Gašperin (AO PD Radovljica).
»Vsi smo znova skupaj v bazi, živi in zdravi.
Razmere: ogromno novega snega (kljub napovedanemu zgolj prehodnemu poslabšanju) v
zelo kratkem času, razmere, kot jih ne pomenim, v svojih odpravah v Himalaji« je dejal
vodja odprave.
Za glavni cilj so si zadali vzpon po novi smeri
na Phola Gangchen ali Molamenqing (7661
m), ki leži na vzhodnem robu masiva Shisapangme (Tibet, Himalaja). Razmere so bile
žal neugodne. Ob glavnem vzponu je kljub
napovedanemu zgolj prehodnemu poslabšanju zapadlo ogromno novega snega v zelo
kratkem času. Kot je pripovedoval vodja
odprave Prezelj so bile razmere, kot jih ne
pomeni v svojih odpravah v Himalaji.
Več v poročilu, ki ga pripravlja odprava.
Odpravo je financirala Planinska zveza
Slovenije.

Phola Gangchen, foto Jerome Ryan

Tabor za
perspektivne
alpiniste
Chamonix,
oktober 2013
Miha Habjan

M

ed 5. in 11. oktobrom 2013 je potekal
tabor Komisije za alpinizem PZS za
perspektivne alpiniste v Chamonixu. Tabor
je bil namenjen predvsem plezanju zimskih
(lednih in kombiniranih smeri) in spoznavanju gora nad Chamonixem.
Tabora so se udeležili Blaž Gladek (AO
PD Kamnik), Domen Petrovčič (AAO), Laura Dovč (AO PD Ljubljana-Matica), Marko
Mavhar (AO PD Grmada Celje), Matej Balažic (AO PD TAM Maribor), Matevž Kastrin
(AO PD Ljubljana-Matica), Matevž Mrak
(AO Radovljica), Miha Kern (AAO), Rok
Kurinčič (Soški AO) ter vodji Miha Habjan
(AAO, vodja) in Aleš Česen (Alpski gorniški
klub, pomočnik vodje).
Zimski tabor je bil v preteklih letih organiziran tradicionalno v marcu, lani pa smo
na Komisiji za alpinizem (KA) PZS prvikrat
poskusili z organizacijo tabora v jesenskih
mesecih (lani septembra, letos oktobra). Razlog je predvsem v jesenskih ugodnejših in
stabilnejših vremenskih ter snežno-lednih
razmerah nad Chamonixem.
Z Alešem sva si bila enotna, da je tabor
kljub temu uspel, saj so vsi udeleženci preplezali vsaj tri smeri. Za nekaj od njih je bil to
tudi prvi obisk Chamonixa. Vsi, brez izjeme,
so bili zagnani, motivirani in odločni, da so
prišli na tabor s konkretnimi plezalnimi cilji.
Predvsem pa z veliko željo po plezanju. Žal je
bil prvi sklop oglednih in aklimatizacijskih
vzponov tudi edini. Vreme in novo zapadli
sneg sta nam preprečila nadaljnjo plezanje, ki
verjamem, da bi bilo ob tej motivaciji lahko še
na visoki ravni za tokratne udeležence.
Verjamem, da so udeleženci tabora 'dobili'
dobršno mero gora nad Chamonixem in da
se bodo kmalu spet vrnili.
Tabor je organizirala in finančno podprla
Komisija za alpinizem PZS.
Več o preplezanih smereh in taboru na
spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8643.
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ugotovili, kako resne znajo biti primorske
stene, kljub nekoliko nižji oceni smeri. Udeleženci so pokazali dovolj samoiniciative, za
nekoliko bolj resne zadeve, kot je dvodnevni
tabor, pa bo treba pokazati nekoliko več resnosti in samodiscipline.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8601.

Nad Chamonixom, foto Laura Dovč

Alpinistični
tabor za mlade
alpiniste – Vršič
2013
Blaž Navršnik in Matej Kladnik

K

omisija za alpinizem PZS je tudi letos
med 13. in 15. 9. 2013 organizirala alpinistični tabor, namenjen plezanju mladih
alpinistov ali starejših pripravnikov v samostojnih navezah.

Za izhodišče tabora nam je tokrat služila
Koča na Gozdu pod Vršičem. Tabora so se
udeležili štirje alpinisti ter 6 starejših pripravnikov, od tega dve ženski. Tabor sva
vodila Blaž Navršnik in Matej Kladnik.
Udeleženci tabora: Matej Balažic (AO PD
TAM), Jaka Capuder, Blaž Gladek, Matej
Mučič (vsi AO PD Kamnik), Laura Dovč
(AO PD Ljubljana-Matica), Tjaša Jelovčan
(AO PD Kranj), Marko Mavhar (AO PD
Grmada – Celje), Domen Petrovčič (Akademski AO), Matevž Mrak, Klemen Žumer
(oba AO PD Radovljica).
Ocena tabora:
Na taboru se res ni premikalo mej skalnega
plezanja, glede na okoliščine pa mislim, da je
bilo za večino udeležencev sobotno plezanje
zelo dobra izkušnja, saj kar 90 % udeležencev
še nikoli ni plezalo v Jerebici. Vsi skupaj so
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Nove generacije v vertikalah, foto arhiv KA PZS

Drugi ženski
alpinistični
tabor 2013
združil skoraj 4
generacije

slovenskih alpinistk (pripravnic), medsebojno
spoznavanje ter novo plezalno-alpinistično
doživetje. Za mentorstvo mladim alpinistkam in pripravnicam smo poskrbele izkušene
slovenske alpinistke. Letos se nam je poleg
Mire Zorič, ki je bila leta 1986 članica I.
jugoslovanske ženske himalajske odprave
pridružila še Miranda Ortar, ki spada med
začetnice športnega in tekmovalnega plezanja pri nas. Leta 1991 je med drugim osvojila
prvo mesto za Jugoslovanski pokal v športnem
plezanju. Ko smo drugi dan sestopale, sem jo
malo povprašala, kako je bilo takrat, ko še ni
bilo plezalnih sten in pogojev. Ob pripovedovanju iz časa, ko so dekleta plezala smeri do
stopnje 7c oz. 7c+ in o prvih tekmah, ki so se
odvijala v naravnih plezališčih in trajala kar tri
dni, nam je sestop hitro minil in tudi tabor je
švignil kot utrinek. Upam, da bo teh utrinkov
v bodoče čim več. Mislim, da so takšni tabori
pravi način za prenašanje znanja in izkušenj
starejših na mlajše rodove. Le tako se lahko
veliko naučimo.
Tudi letos sva skušali izbrati večini čim
bolj nepoznano področje za organizacijo
ženskega alpinističnega tabora.
Letos je zaradi slabega vremena prišlo do
spremembe termina in je zato bila udeležba nekoliko manjša kot lansko leto. Ampak
združile smo se predstavnice skoraj štirih
generacij. Pridružili sta se nam še Hrvatici.
Tudi v bodoče smo sklenile medsebojno sodelovanje.
Veselimo se ponovnega srečanja prihodnje leto!
In hvala Komisiji za alpinizem PZS za vso
podporo.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8543.

Monika Kambič in Nastja Davidova

K

omisija za alpinizem PZS je organizirala
ženski plezalni alpinistični tabor, ki je
potekal od 5. do 8. septembra 2013 v Nacionalnem Parku Gesäuse pod vodstvom Monike
Kambič in Nastje Davidove.
Tabora se je udeležilo 7 članic: Mira Zorič
(AK Slovenska Bistrica), Maria Jeraj (AO PD
Ljubljana-Matica), Maja Duh (AO PD Tržič),
Miranda Ortar (Soški AO), Maja Lobnik (AO
PD TAM), Lada Lukinić in Gordana Blažević
(obe iz Zagreba). Tabor so vodili Monika
Kambič (AO PD Kamnik) in Nastja Davidova
(AO PD Ljubljana-Matica).
Namen tabora je bil spodbuditi in prenesti izkušnje, ter znanje na mlajšo generacijo

Tudi drugi ženski tabor je uspel,
foto arhiv KA PZS
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Nastja Davidova Kaveljc – nova
Plezalni tabor KA
na Frenejskih
smer v Triglavski PZS »Marmolada
stebrih –
severni steni
– Dolomiti 2013«
Boningtonova
Tomaž Jakofčič
Andrej in Tanja Grmovšek
smer
onec letošnjega julija, 29. in 30. julibjavljamo poročilo o izvedbi plezalnega
Nastja Davidova

L

etošnje poletje se je zame pričelo precej
pestro. Veliko dela in malo plezanja. Pa
vendar sem si avgusta le vzela čas in se odpravila na mesečni plezalni potep po Dolomitih
in Alpah. V začetku avgusta sem se udeležila
tabora pod Marmolado, ki ga je organizirala
Komisija za alpinizem PZS pod okriljem Tanje
in Andreja Grmovška.
Plezanje sem nadaljevala v Dolomitih.
Pridružila sem se Petru Juvanu in Nini, ki
sta prav tako preživljala poletne počitnice v
Dolomitih. Skupaj smo preživeli dober teden.
S Petrom sva ostala pri poizkusu v Ribi, veselim se ponovnega obiska in poizkusa preplezati prosto do vrha. Nina in Peter sta odšla,
prišla sta nov par Matjaž Dušič in Živa. Po
lepem vzponu v Sass Pordoi sem zapustila
Dolomite in se odpravila proti zahodu. Ker
sem ostala brez gume na plezalnikih, sem se
ustavila v Arcu. Za zaključek plezalnega tripa
med 15 in 25. avgustom sem bila zmenjena
s Caroline North – Caro, 22-letno članico
nemške reprezentance, ki se razvija v odlično
plezalko. Prvič sem jo spoznala lansko leto
na mednarodnem srečanju v Val del Orci in
nato sva se ponovno srečali v Patagoniji, kjer
je bila prav tako uspešna kot midve s Tino
di Batista po smeri Afanassieff s francosko
soplezalko, a teden za nama.
Moja velika želja iz leta 2007, ko sem se
pozimi prebudila v jasno jutro na vrhu Grand
Jorassov in zagledala s soncem obsijane Frenejske stebre, je bila plezati v teh odmaknjenih stenah. 21. 8. je prišel dan, ko se mi je
izpolnila želja. S Caro sva preplezali veliko
klasiko Centralni steber Frenejev, Boningtonovo smer, obe prosto (jaz na pogled) in
stali ob 19 na vrhu Mont Blanca, srečni in
malček zadihani.

Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8507.

K

ja 2013, sta vrhunska alpinista Marko
Prezelj in Tomaž Jakofčič v Triglavski severni
steni potegnila novo smer – prav po sredini
Stene. Ime pa je zanimivo, a drugačno že ne
more biti, saj poteka blizu legendarne smeri Korenina (saj se še spomnimo Trefaltove
oddaje, kajne).
Vremenska napoved je bila za naše kraje
lepa, Mark željan plezanja in lotila sva se še
enega od zamišljenih projektov. Strma stena
desno od Čopovega stebra je bila dolgo zavita
v mistiko. Notri je potekala samo ena smer,
Korenina Frančka Kneza, in še ta ožarjena
z vsemi zgodbami in pridevniki. Andrej Grmovšek in Luka Lindič sta v velikem slogu
pomagala k demistifikaciji smeri. Pred nastankom vodnika za Steno so celo poznavalci
mislili, da poteka Korenina po očitni rampi,
ki se kaže na desni strani te stene. Tudi vris v
vodniku na strani 92, je v tem delu napačen in
jo prikazuje preko te rampe. V gornjem delu
Osrednjega stebra, med Čopom in Korenino pa sta kot del pahljače, že iz Vrat dobro
vidni, dve razčlembi. Pristop do njih brani
100 metrov visoka plošča, preko katere je do
sedaj potekala le Korenina. Levo razčlembo
je pobral Planinski grabež, desna pa je bila
še prosta. Prostor torej še za zadnjo naravno
in logično novo smer v najvišjem delu Stene,
Osrednjem stebru. Tokrat sva se jo z Markom
lotila brez predhodnega ovohavanja in brez
svedrovcev v nahrbtniku. Računala sva na dva
dni in tako je tudi bilo. Po Skalaški do kotla
pod strmo steno, od tam štiri raztežaje po
Korenini nato pa desno v res očitno zajedo.
Na prečnici po polici iz Korenine sva našla
klin, ki govori, da si je zajedo prišel pogledat
tudi Franček Knez. Verjetno je bila še bolj
mokra kot pri nama in je zato Korenino speljal
bolj levo. Tudi tokrat je bila v najtežjem delu
mokra in mahovnata, a sva nekako uspela priti
čez, tudi prosto. V nadaljevanju se smer še
prekriža v najtežjem Korenininem raztežaju,
iz katerega sva plezala naravnost proti prej
omenjeni razčlembi, ki sva ji sledila vse do
izstopnega kamina v Prusik -Szalay.

Več o smeri na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8469.

Nastja Davidova (levo) in Caroline North,
foto Caroline North
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O

tabora »Marmolada – Dolomiti 2013« v
organizaciji Komisije za alpinizem PZS, ki je
potekal od 1. do 4. avgusta 2013 v Dolomitih,
vodji tabora sta bila vrhunska alpinista Tanja
in Andrej Grmovšek.
Tabora se je udeležilo 14 članov: Nejc
Klemenčič (AO PD Tržič), Matic Košir (AO
PD Jesenice), Matej Balažic (AO PD TAM
Maribor), Marko Mavhar (AO PD Grmada
Celje), Simon Černe, Domen Petrovčič in
Miha Kern (vsi Akademski AO), Klemen
Žumer in Matevž Mrak (oba AO PD Radovljica), Bojan Hribernik, Janez Svoljšak in
Tjaša Jelovčan (vsi AO PD Kranj) ter Nastja
Davidova (AO PD Ljubljana Matica) in Tadej
Krišelj (AO PD Kamnik).
Tabor sva vodila Tanja in Andrej Grmovšek
(oba AO APD Kozjak Maribor).
Uradni del tabora je potekal od 1. do 4. avgusta 2013 v Dolomitih, z izhodiščem v Malgi
Ciapeli pod Marmolado.
Kronologija:
1. 8. Prevozi iz Slovenije do Malge Ciapele,
popoldne se zberemo na izhodišču, organiziramo opremo, dokončno izberemo smeri in
sestavimo naveze ter vsi dostopimo do koče
Falier pod Marmolado, kjer prenočimo.
2. 8. Vse naveze preplezajo smeri v južni steni Marmolade in sestopijo v Malgo Ciapelo.
Zvečer se nam pridruži še Krišelj. Prenočimo
v kampu.
3. 8. Razen naveze Jelovčan-Krišelj, ki pleza v
Marmoladi, se ostali odločimo za bolj lagodno
plezanje v stenah Meisules v Selli. Prenočimo
v kampu v Malgi Ciapeli.
4. 8. Vremenska napoved obeta popoldanske
nevihte. Naveza Jelovčan-Krišelj se spet poda
v Marmolado, drugi pa zaradi vremenske
napovedi oziroma utrujenosti spet v stene
Meisules oz. Sas Pordoi. Pozno popoldne se
del ekipe odpravi domov, del pa nadaljuje s
samostojnim plezanjem v Dolomitih.
Zaključek:
Tabor je bil izpeljan v odličnem vremenu, večina je plezala kar vse tri dni. Vsi udeleženci so
preplezali smeri v zahtevni steni Marmolade
in zahtevne smeri v steni Meisules ter pokazali relativno visoke plezalne in alpinistične
sposobnosti. Vsaka naveza si je dnevno izbrala svojo smer. Steno Marmolade pa smo imeli
prvi dan popolnoma zase. Tudi motivacija je
bila ves čas na visokem nivoju. Predvsem tisti,
ki bodo v plezanje in alpinizem vložili še več
napora in energije, bodo kmalu dorasli tudi še
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zahtevnejšim smerem in alpskim turam. Vsi
ti, vključno z najmlajšo žensko udeleženko
so oz. bodo zelo dobri kandidati za naslednjo
generacijo SMAR (Slovensko Mladinsko Alpinistično Reprezentanco).
Pa še komentar udeleženca, ki pove skoraj
vse: »Bilo je super, tako v Marmoladi kot Meisulesu, le tabor bi lahko trajal več dni, pa tudi
več deklet bi lahko bilo!«
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8448.

Tokrat smo od začetka brezsramno izkoristili lokalnega poznavalca Manuja Pellissierja, mojega prijatelja in soplezalca. Že v fazi
priprav smo se zanašali predvsem nanj, saj
nam je velikodušno pomagal z informacijami
in uredil rezervacijo koče. Kasneje nam je
osebno posredoval še vse potrebne napotke
za izvedbo tridnevne ture.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=83881.

Grmovšek hitro (19 ur) prosto preplezala
kljub nestanovitnemu vremenu s plohami
in to v prvem poskusu.
O nastanku smeri: leta 1981 jo je Franček
Knez z Lidijo Painkiher prvenstveno preplezal
do Čopovega stebra (IV-V, A0, Frančkova ocena) po katerem sta izstopila. Dobrih deset let
kasneje (1992) je spet vstopil vanjo z Danijem
Tičem, jo prosto (VII+) preplezal do Čopa,
kjer sta bivakirala, nato pa sta naslednji dan
nadaljevala (Franček seveda prosto, VIII+)
po poklini čez črne previsne plošče desno
od Čopovega stebra. Kljub nekaj poskusom
smer ni doživela ponovitve do prejšnje sobote.

lpinistična odprava Aljaska 2013, katere
člana sta bila Urban Ažman (vodja, AO
PD Radovljica) in Boris Lorenčič (AO APD
Kozjak) sta tekom odprave, ki je potekala
od 20. aprila do 17. maja 2013, preplezala JZ
greben na Mount Frances, klasično smer na
Minimoon flower prek S stene, klasično smer
v Z steni na Kahiltna Queen in Moonflower
buttres (Mount Hunter) do zadnjega ledišča
(31 raztežajev).
Člana odprave: vodja Urban Ažman (AO
PD Radovljica), Boris Lorenčič (AO APD
Kozjak).
Trajanje odprave: 20. 4. do 17. 5. 2013.
Odpravo na Aljasko sva z Borisom Lorenčičem pričela načrtovati že jeseni leta 2012.
Cilj odprave je bil plezanje na vrhove, katerih
dostop je v bližini glavne baze na ledeniku
Kahiltna, ki večinoma služi kot izhodišče za
vzpone na Denali.
Glavni cilj pa je bil prvenstveni vzpon v
severni steni Mount Hunterja oziroma ponovitev ene izmed obstoječih smeri v steni.
Po ureditvi vseh formalnosti, nakupu ustrezne hrane in opreme sva peti dan po odhodu
iz Slovenije prispela na ledenik, kjer sva si
uredila bazni tabor. V šestnajstih dneh, ki
sva jih preživela na ledeniku sva preplezala:
• JZ greben na Mount Frances, 5.8, 70 st.
50-60 st., 1000 m
• Klasično smer na Minimoon flower preko
S stene, 85 st, 60-75 st, 750 m
• Klasično smer v Z steni na Kahiltna Queen,
60 st, IV, 1000m
• Moonflower buttres (Mount Hunter) do
zadnjega ledišča (31 raztežajev), M7, A0,
60 do 95 st.
Zaradi neugodne vremenske napovedi ter
bojazni, da na načrtovani dan ne bo možen
polet nazaj, sva se pet dni pred načrtovanim
dnem vrnila v Talkeetno.

Več o prvi ponovitvi Korenine:
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8362.

Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8268.

Prva ponovitev
legendarne
Knezove
Korenine
Urban Golob

a smo jo dočakali. Prvo ponovitev legenSMAR-ovci
P
darne Knezove smeri Korenina v Triglavu.
In to celo v enem dnevu! 1000-metrsko pošast
odlično plezali v v nenajboljši skali in kompleksno morda celo
najtežjo v triglavski steni z oceno VIII+/VII
Franciji
sta štajerska mojstra Luka Lindič in Andrej
Marko Prezelj

O

d 22. do 30. junija 2013 so smarovci –
člani Slovenske mladinske alpinistične
reprezentance (SMAR) plezali v Franciji, območje Dauphineja Poleg članov reprezentance
in mentorja Marka Prezlja je bil z njimi pridruženi gost, alpinist Manu Pellissier.
Udeleženci: Nejc Marčič (izvedbeni vodja),
Luka Lindič (pomočnik), Luka Krajnc, Luka
Stražar, Martin Žumer in Marko Prezelj (mentor). Zaradi službenih obveznosti se Tadej
Krišelj akcije ni mogel udeležiti.
Pridruženi gost: Manu Pellissier (Francija).
Obisk Dauphineje sem fantom predlagal, ker
je to manj obiskano območje, ki geografsko
zaključuje slavno verigo gora okrog »romarskega« Chamonixa. Dauphineja (La Meije,
Ecrins, Pelvoux, Ailefroide ...) se ponaša z
znatno mero avanture, ki od obiskovalca terja
spoštljivo zbranost vse do vrnitve v oddaljeno
dolino. Urnik žičnic zagotovo ne narekuje
tempa, ker teh sodobnih pomagal tam skorajda ni. Edino žičnico smo zato uporabili le za
olajšanje dostopa in bivakiranje prvega dne.
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Urban Ažman

A
Smarovci so tokrat plezali v Franciji in to odlično,
foto Marko Prezelj

Ideale, foto Matevž Mrak

Urban Ažman in
Boris Lorenčič
na alpinistični
odpravi Aljaska
2013

Minimoon flower (raztežaj v spodnjem delu)
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Alpinistična
odprava Rocky
Mountains 2013
– Lindič, Stražar
Luka Lindič

O

bjavljamo poročilo z male odprave
Rocky Moutnains 2013, katere člana sta
bila Luka Lindič in Luka Stražar. Odprava je
potekala od 29. marca do 28. aprila 2013, cilj je
bil North Twin (rocky Mountains) v Kanadi,
razmere pa so bile tokrat slabe.
Člana odprave: Luka Lindič (AO PD Celje
– Matica) in Luka Stražar (Akademski AO).
Trajanje odprave: 29. 3. do 28. 4. 2013.
1. 4. Poskus v Severovzhodnem grebenu Alberte (sonce, zelo vroče - veliko južnih plazov)
7. 4. Poskus plezanja smeri The Shadow v
Mt. Patterson. (Zaradi napihanega snega zelo
nevaren dostop. Preko smeri pridrvi plaz ledu
in snega. Obrneva.) (snežne plohe)
9. 4. Vzpon na Mt. Lady Mcdonald, 1100 višinskih metrov (sonce) (Luka se vrne domov)
10. 4. Canmore (trening na umetni steni)
(oblačno, veter)
11. 4. Vzpon na Mt. Lady Macdonald, 1300
višinskih metrov (5 cm novega snega, megla)
15. 4. Najprej poskus vzpona na Grotto Mountain, zaradi megle in snega se izgubim in
vrnem do avta. Prestavim se pod Mt. Lady
Macdonald, kjer iz istih razlogov obrnem ca.
200 višinskih metrov pod vrhom. Gaženje do
kolena. (skupaj ca. 1800 višinskih metrov)
(5-10 cm novega snega)
17. 4. Mothers day buttress, V, 330 m, solo.
Trening na umetni steni (jasno)
18. 4. Poskus vzpona po JV grebenu na Mt.
Lady Macdonald. Naredim ca. 700 višinskih
metrov, nato obrnem (oblačno)
21. 4. Vzpon na Mt. Lady Macdonald (hiter
tempo 1300 višinskih metrov)
22. 4. Trening na umetni steni+campus,
Vzpon na Grotto mountain (hiter tempo
1450 višinskih metrov).

Mednarodno
srečanje
plezalcev
BMC 2013 v
Cornwallu
Miha Habjan

B

ritanska gorniška zveza (BMC – British Mountaineering Council) vsako leto
organizira mednarodno plezalno srečanje
nekje v Veliki Britaniji. Izmenjujeta se srečanji pozimi (Škotska) in spomladi (Wales ali
Cornwall). To pomlad je bilo na vrsti srečanje
sklanih plezalcev v Cornwallu.
Mednarodnega srečanje, ki je trajalo med
12. in 19. majem 2013, se je letos udeležilo
66 plezalcev (34 plezalcev iz 22 držav ter 32
plezalcev z Otoka). Iz Slovenije sva se ga tokrat
udeležila Miha Habjan in Jan Podgornik (oba
AAO). Nastanjeni smo bili v koči Count House (v lasti BMC) ne daleč stran od plezalnega
področja Bosigran. Vsak gostujoči plezalec
je dobil za dva dni »lokalnega« plezalca, ki je
poskrbel za izbiro klifov in smeri, transport in
tudi potrebno opremo (zatiči, metulji). Tako
smo vsak dan po zajtrku odšli do izbranih
klifov in v glavnem plezali cel dan. Glede na
izjemno srečo s sončnim vremenom, saj je
deževalo le en dan (pa še takrat smo nekateri
plezali), smo obiskali kar nekaj klifov in sten
ter nabrali lepo število plezalnih smeri različnih težavnosti. Z Janom sva plezala vseh 6 dni
srečanja in še v nedeljo, ko je bilo srečanja sicer
že konec. Plezala sva v vodstvu do ocene E4 6a.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8218.

Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8247.

Na odpravi Rocky Mountains 2013,
foto Luka Lindič
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Mednarodno srečanje plezalcev BMC 2013 je
potekalo v Cornwallu, foto Jan Podgornik

KOMISIJA ZA
ŠPORTNO
PLEZANJE
Svetovni pokal
v športnem
plezanju 2013
Zdenka Mihelič

Z

adnja, FINALNA tekma letošnjega SVETOVNEGA POKALA v težavnostnem
plezanju IFSC je potekala ta konec tedna, 16.
in 17. novembra 2013, v našem Kranju, kjer je
nastopilo tudi 17 slovenskih reprezentantov,
naša najboljša športna plezalka Mina Markovič pa se je že TRETJIČ zapored borila za
naslov skupne zmagovalke svetovnega pokala
v težavnosti in kombinaciji. Mina je pred tekmo v Kranju zmagala na drugi tekmi SP (Imst),
na peti in šesti tekmi v Koreji in na Kitajskem,
druga je bila na prvi tekmi v Brianconu, tretji
v Puursu ter na sedmi, predzadnji tekmi v
Franciji, Valence. Četrta je bila le na tekmi v
Rusiji (Perm).
V Kranju je tekmovalo 41 šp. plezalk in 59 šp.
plezalcev, skupaj 100 najboljših tekmovalcev
sveta, med njimi tudi 17 slovenskih reprezentantov; v večernem polfinalu se je pomerilo po
26 najboljših športnih plezalcev in 27 plezalk
(med njimi skupaj 10 Slovencev), v FINALE pa
se je iz polfinala prebilo po 8 naj plezalcev in
plezalk sveta, med njimi v ženski konkurenci
tudi Mina Markovič z 2. rezultatom polfinala
in Maja Vidmar kot 8.
Na finalu svetovnega pokala v Kranju je zmagala Japonka Momoka Oda, druga je bila še
ena Japonka Akiyo Noguchi, naša Mina
Markovič je bila odlična 3., zmagala pa je
v skupnem seštevku svetovnega pokala v
kombinaciji – in to že tretjič zapored. Jain
Kim, v Kranju 4., je zmagala skupnem seštevku
svetovnega pokala v težavnosti. Maja Vidmar,
ki se je v finale kranjske tekme svetovnega
pokala uvrstila še vsakič od 2002, zmagala
pa je v letih 2006 in 2007, je tokrat dosegla v
finalu 8. mesto. Mina Markovič je na svetovnem pokalu v težavnosti v Kranju zmagala
leta 2009 in 2012.
V moški konkurenci je zmagal lanskoletni
zmagovalec, Avstrijec Jakob Schubert, tudi
zmagovalec v skupnem seštevku svetovnega
pokala v kombinaciji; drugi je bil odlični Čeh
Adam Ondra, tretji pa Japonec Sachi Amma,
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zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v težavnosti 2013 – tako kot v letu 2012.
Ostale uvrstitve naših tekmovalcev na tekmi
v Kranju:
- 16. Tjaša Kalan, 20. Jera Lenardič, 26. Tina
Šušteršič, 34. Anja Šerbinek, 38. Katja Kadič,
ter
- Jure Raztresen je presenetil in bil najboljši
med fanti na 9. mestu, 12. je bil Sergej Epih,
16. Klemen Bečan, 17. Urban Primožič, 24.
Domen Škofic, 27. Gašper Pintar, 32. Martin
Bergant, 33. Jure Bečan, 43. Gregor Vezonik,
44. Jernej Kruder.

in kar nekako nisem na koncu več zaupala sebi,
da je to prava kombinacija. Potem sem reševala
in čakala čisto predolgo, na koncu pa naredila
v bistvu tako, kot sem se že v začetku postavila, a vse skupaj mi je pobralo preveč moči, da

žal nisem sama mogla videti in občutiti tistih
oprimkov na zadnji plati, ki so zgledali zares
mamljivi. A to je šport, tekma je tekma. Vzdušje
v dvorani pa je bilo noro, odlično, slišala sem
vse spodbude, tako da HVALA publiki!«

Mina Markovič, 25-letna Ptujčanka, članica
Plezalnega kluba PK 6b Ptuj, ki bo 23. novembra praznovala 26 let: »Naslov zmagovalke
skupnega seštevka svetovnega pokala v kombinaciji je dober in vsega spoštovanja vreden,
toliko bolj sem vesela, ker sem ga dosegla že
tretjič zapored. O plezanju v Kranju pa lahko
rečem, da z njim nisem zadovoljna, čeprav sem
začela zelo dobro. Kjer sem se zgoraj ustavila,
pa je do izraza prišel en del moje neodločnosti

DP v težavnosti,
Tržič 2013
- zmagala
Markovičeva in
Primožič
Zdenka Mihelič

P

od okriljem Komisije za športno plezanje
PZS in v organizaciji ŠPO PD Tržič je v
soboto in nedeljo, 26. in 27. oktobra 2013, v
Tržiču potekala prva jesenska tekma državnega prvenstva Republike Slovenije v težavnosti
za vse kategorije. Med člani sta zmagala Urban
Primožič in Mina Markovič.
V soboto dopoldne so tekmovali st. deklice in st. dečki, kadetinje in kadeti, popoldne pa
so plezalno steno prevzeli člani in članice. V
nedeljo so se spopadli še cicibani in cicibanke
ter ml. deklice in ml. dečki.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8690.

Najboljši člani, foto arhiv Urbana Primožiča
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Mina Markovič,
zmagovalka
skupnega seštevka
svetovnega pokala
v kombinaciji 2013,
foto Zdenka
Mihelič

Markovičevi
zmaga in
prvenec v Arcu,
Škofic tretji
Zdenka Mihelič

M

ina Markovič je zmagala na najprestižnejšem športno-plezalnem tekmovanju, rockmastru v italijanskem Arcu.
V razburljivem finalu je pokorila svetovno
konkurenco v težavnosti ter vpisala prvo
zmago na tem turnirju najboljših športnih
plezalcev. Uspeh je na tretjem mestu dopolnil
Domen Škofic, ki se je na master uvrstil skozi
kvalifikacije.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8535.

Mina Markovič, zmagovalka rock
mastra, foto
arhiv Adidas

Evropsko
prvenstvo v
balvanih 2013 –
Mina Markovič
evropska
podprvakinja
Hedvika Petkovšek

O

d 31. 8. do 1. 9. 2013 je na Nizozemskem
potekalo evropsko prvenstvo v balvanih,
na katerem so slovenske barve zastopali naši
najboljši športni plezalci: Mina Markovič,
Jernej Kruder in Klemen Bečan. V ženski
kategoriji je zmagala Anna Stöhr (AVT),
Mina Markovič pa je zasedla odlično drugo
mesto in po naslovu evropske podprvakinje
v težavnostnem plezanju dodala uspehu še
naziv evropske podprvakinje v balvanskem
plezanju.

Mina
evropska
podprvakinja
tudi v
balvanih,
foto
Slovenija
Climbing
Team
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Bron za Domna
Škofica na
Mladinskem
svetovnem
prvenstvu v
težavnosti
Zdenka Mihelič

M

ladinsko svetovno prvenstvo v težavnostnem plezanju 2013 se je 20. avgusta
zaključilo z novo medaljo za Slovenijo, ki ji
jo je znova priplezal Domen Škofic, trenutno
naš najboljši šp. plezalec v moški konkurenci. Sicer pa je Slovenijo zastopala petčlanska
mladinska reprezentanca v šp. plezanju pod
vodstvom selektorja Boruta Kavzarja.
Mladinsko svetovno prvenstvo v težavnostnem plezanju je potekalo od 15. do 19.
avgusta (oz. do 20. avgusta po slovenskem
času) 2013 v kanadskem mestu Central Saanich. Mladinskega svetovnega prvenstva
so se pod vodstvom selektorja mladinske
reprezentance v športnem plezanju Boruta
Kavzarja udeležili evropska prvakinja med
st. deklicami Janja Garnbret, kadet Anže Peharc, aktualni svetovni prvak med st. dečki,
evropski podprvak v težavnosti med kadeti
Martin Bergant, mladinka Jera Lenardič ter
evropski in svetovni podprvak Domen Škofic
(mladinec).
Po zelo uspešnih kvalifikacijah, ko se je
vseh pet naših mladih tekmovalcev uvrstilo
v polfinale, se je v finale uspelo prebiti le Janji
Garnbret (vodilna po polfinalu) in Domnu
Škoficu (6. po polfinalu), ki je dosegel bron.
KONČNI REZULTATI
St. deklice: 4. Janja Garnbret; Kadeti: 13.
Martin Bergant, 25. Anže Peharc; Mladinke:
22. Jera Lenardič; Mladinci: 3. Domen Škofic.

ZMAGA Mine
Markovič na
svetovnih igrah
v Kolumbiji
Zdenka Mihelič

V

začetku letošnjega avgusta so v kolumbijskem mestu Cali potekale svetovne igre
– kot olimpijske igre za neolimpijske športe.
Na tekmi v težavnostnem plezanju je Slovenija doživela pravo zmagoslavje. Na tekmi
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sta nastopila naša najboljša športna plezalca
– Mina Markovič in Domen Škofic – Mina
je dosegla ZMAGO, Domen pa se je uvrstil
v finale in dosegel 8. mesto.
25-letna Markovičeva, najboljša slovenska
športna plezalka in letos branilka dvakratnega
naslova skupne zmagovalke svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji, je pokazala
odlično plezanje, tako kot zna, ter prepričljivo
pometla z vso svetovno konkurenco, zasluženo ZMAGALA in dosegla ZLATO medaljo.
18-letni Domen Škofic je bil prav tako odličen,
saj se je med zbrano svetovno konkurenco
članov uvrstil v finale osmih najboljših in
dosegel 8. mesto.
REZULTATI : V ženski konkurenci je
bila Mina najboljša že v polfinalu, kjer si je
prvo mesto delila z aktualno evropsko prvakinjo, Rusinjo Dinaro Fakhritdinovo, v finalu
pa je je bila Mina bolj suverena in prepričljivo premagala vso konkurenco. Na koncu
je drugo mesto in srebro osvojila Korejka
Jain Kim, tretja pa je bila Rusinja Dinara
Fakhritdinova.
V moški konkurenci je zmagal aktualni
evropski podprvak, Španec Ramon Julian
Puigblanque, drugi je bil Avstrijec Jakob Schubert, tretji pa Norvežan Magnus Midtboe.

leto že član. Domen je leta 2012 dosegel tudi
naslov svetovnega podprvaka med mladinci. V finalu so vsi dali vse od sebe in tako je
Slovenija znova doživela izvrsten uspeh. Naši
reprezentanti so dosegli 3 medalje: zlato in
dve srebrni medalji. Z naslovom mladinske
evropske prvakinje se je letos že drugič ovenčala JANJA GARNBRET med st. deklicami,
ki je naslovu mladinske evropske prvakinje v
balvanskem plezanju dodala še žlahtni naslov
v težavnosti. Naslov mladinskega evropskega
podprvaka v težavnostnem plezanju pa sta
osvojila MARTIN BERGANT med kadeti
in DOMEN ŠKOFIC med mladinci. Ostali
dve finalistki pa sta dosegli: mladinka Jera
Lenardič 5. mesto, Tjaša Slemenšek pa 9.
mesto med st. deklicami.
Vse uvrstitve naših tekmovalcev na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8418.

Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8434.

Sloveniji zlato
in dve srebrni
medalji na MEP
v težavnostnem
plezanju 2013
Zdenka Mihelič

K

onec julija, 27. in 28. julija 2013, je v
avstrijskem Imstu potekalo Mladinsko
evropsko prvenstvo v težavnostnem plezanju
IFSC 2013, kjer je nastopila tudi 18-članska
slovenska mladinska reprezentanca pod vodstvom selektorja Boruta Kavzarja in dosegla
izvrsten uspeh z zlatom in dvema srebrnima
medaljama.
Po uspešnih kvalifikacijah se je v finale
uvrstilo 5 tekmovalk in tekmovalcev, in sicer
Janja Garnbret in Tjaša Slemenšek med st.
deklicami, Martin Bergant med kadeti, Jera
Lenardič med mladinkami in Domen Škofic med mladinci, ki je na tem mladinskem
evropskem prvenstvu branil naslov prvega
mladinskega evropskega prvaka med mladinci v težavnosti iz lanskega leta, sicer tokrat
zadnjič v mladinski selekciji, saj bo naslednje

Nove medalje za Slovenijo, foto Roman Krajnik

Mina Markovič
nova evropska
podprvakinja v
težavnostnem
plezanju
Zdenka Mihelič

O

d 11. do 13. julija 2013 je v francoskem
Chamonixu potekalo evropsko prvenstvo v težavnostnem plezanju, na katerem smo

DELO KOMISIJ PZS

Slovenci zopet stopili na najvišje stopničke.
Naša najboljša športna plezalka in aktualna
dvakratna zaporedna skupna zmagovalka
svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji Mina Markovič je dosegla 2. mesto,
njen uspeh pa je s 4. mestom dopolnila Maja
Vidmar.
Chamonix je evropsko prvenstvo gostilo
drugič v zgodovini, na 11. prvenstvu Evrope
so imeli upravičeno visoka pričakovanja tudi
Slovenci. In Mina in Maja sta pričakovanja
upravičili.
V slovenski ekipi so bili poleg Mine in
Maje še Tina Šušteršič, Jure Raztresen ter debitanti na evropskih prvenstvih Sergej Epih,
Domen Škofic in Martin Bergant.
V polfinalu so ostali Domen Škofic, deseti
po kvalifikacijah, ki je prvenstvo končal na
11. mestu, še ne polnoletni Martin Bergant je
zasedel končno 22. mesto (po kvalifikacijah je
bil 19.), Sergej Epih pa je bil nazadnje 24. od 26
polfinalistov. Zadnja slovenska predstavnica
v polfinalu Tina Šušteršič je po 20. mestu v
kvalifikacijah zasedla končno 25. Mesto.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8385.

ci, borilo za vključitev v olimpijski program
na Olimpijskih igrah leta 2020. Za vključitev
med olimpijske športe so se potegovali še:
baseball/softball, karate, rolanje, squash,
wakeboarding, rokoborba in borilna veščina wushu.
Po predstavitvi je komisija glasovala in odločila, da se v nadaljnji izbor uvrstijo: baseball/
softball, squash in rokoborba. In slednjo so
v začetku septembra potrdili, da se leta 2020
pridruži olimpijskim športom.

3 zlate medalje,
srebro in
bron Sloveniji
na 1. MEP v
balvanskem
plezanju IFSC

med st. dečki. Srebro je dosegel kadet Anže
Peharc, sicer tudi aktualni svetovni prvak v
težavnostmi med st. dečki; bron pa je šel v
roke Sari Lukič med starejšimi deklicami.
Slovenija je s tem dosegla enega največjih
uspehov v slovenski mladinski reprezentanci.

Naši dobitniki žlahtnih medalj – treh zlatih,
srebrne in bronaste medalje, foto Anže Štremfelj

Svetovni pokal
v balvanih, Log
2013 – Mina
Markovič peta

Zdenka Mihelič

Mina Markovič, evropska podprvakinja v
težavnosti, foto Stanko Gruden

Olimpijske sanje
2020 so se za
športno plezanje
končale
Zdenka Mihelič

Š

portno plezanje je bil eden od osmih
športov, ki so se potegovali za uvrstitev v
družino olimpijskih športov na Olimpijskih
igrah 2020. 29. maja 2013 je Komisija MOK, ki
odloča o vključitvi novih športov v olimpijsko
družino, izbrala 3 športe, izmed katerih bo
septembra 2013 odločila o enem, ki bo prvič
predstavljen na OI 2020.
Športno plezanje se je z disciplino težavnost, kjer imamo Slovenci največje uspehe
tako v moški, predvsem pa v ženski konkuren-

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Zdenka Mihelič

K

onec maja, 25. in 26. maja 2013, je v švicarskem mestu Grindelwald potekalo
Mladinsko evropsko prvenstvo v balvanskem plezanju IFSC 2013, kjer je nastopila
tudi 18-članska slovenska mladinska reprezentanca in dosegla izjemen uspeh s 3 zlatimi medaljami, srebrom in bronom, skupaj
5 medaljami.
Na prvem mladinskem evropskem prvenstvu v balvanskem plezanju v organizaciji
Mednarodne zveze za športno plezanje IFSC
in domače švicarske planinske zveze je v vseh
kategorijah nastopilo 235 tekmovalcev in tekmovalk Stare celine, med njimi je tekmovalo
tudi 18 naših reprezentantov slovenske mladinske reprezentance v športnem plezanju
pod vodstvom selektorja Boruta Kavzarja.
Po uspešnih kvalifikacijah, ko se je v finale
uvrstila kar polovica naših mladih reprezentantov (skupno 9 v vseh kategorijah), je
Slovenija znova doživela izjemen uspeh. Naši
reprezentanti so dosegli kar 5 medalj – 3 zlate,
1 srebro in 1 bron. Z naslovom mladinskega
evropskega prvaka so se tako ovenčali DOMEN ŠKOFIC med mladinci (lansko leto je
osvojil tudi naslov prvega mladinskega evropskega prvaka v težavnosti), JANJA GARNBRET med st. deklicami in MATIC KOTAR

S

redi maja, 11. in 12. maja 2013, so se na
Logu pri Brezovici v občini Log – Dragomer že tretjič zapored pomerili najboljši
športni plezalci na tekmi svetovnega pokala
v balvanskem plezanju. Med 116 tekmovalci
iz 29 držav sveta je nastopilo 13 slovenskih
reprezentantov, 5 punc in 8 fantov. V polfinale
so se prebili Jernej Kruder, Klemen Bečan in
naša najboljša športna plezalka Mina Markovič, ki je branila lanskoletno zmago s tekme
SP v balvanih tu na Logu in se tudi kot edina
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uvrstila v večerni finale. Dosegla je odlično
5. mesto, zmagala pa je Avstrijka Anna Stöhr.
Med dekleti je bila ob Anni Stöhr odlična
tudi Francozinja Melissa Le Neve, ki je ravno
tako kot Anna preplezala tri balvane, vendar
v več poskusih. Tretja je bila lansko leto tu
druga, Britanka Shauna Coxsey z dvema preplezanima balvanoma, četrta je bila odlična
japonska tekmovalka Akiyo Noguchi, peta
naša Mina, s prav tako kot Shauna dvema
vrhovoma, vendar pa so ravno poskusi v problemih odločili o tretji stopnički. Šesta je bila
še ena Francozinja, Anne-Laure Chevrier, ki
je z uvrstitvijo v finale marsikoga presenetila.
Pri fantih je zmagal tokrat nepremagljivi
Kanadčan Sean McColl, drugi je bil Nemec
Jan Hojer, tretji je bi Rus Dmitrii Sharafutdinov, svetovni prvak v balvanskem plezanju
2012, 4. Švicar Cedric Lachat, 5. Avstralec James Kassay in 6. Thomas Tauporn iz Nemčije.
Slovenske barve so na tej tekmi svetovnega
pokala zastopali še Mateja Hohkraut, Julija
Kruder, Jera Lenardič, Katja Kadič, Jernej
Kruder, Klemen Bečan, Urban Primožič,
Domen Škofic, Gregor Vezonik, Jure Bečan,
Sergej Epih in Jure Raztresen.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8183.

Mina Markovič je dosegla 5. mesto na tekmi SP
na Logu, foto Luka Fonda
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MLADINSKA
KOMISIJA
25. tekmovanje
Mladina in
gore 2013/14 rezultati
REGIJSKIH
tekmovanj
Zdenka Mihelič

V

soboto, 9. novembra 2013, so na OŠ Hajdina, OŠ Toneta Tomšiča Knežak in OŠ
Gorje potekala regijska tekmovanja Mladina
in gore, kjer so mladi planince reševali naloge iz splošnih planinskih vsebin. Skupaj je
svoje planinsko znanje merilo 80 ekip iz cele
Slovenije (6 ekip več kot lani), na državno
tekmovanje pa se je uvrstilo 28 najboljših
ekip. 25. Državno tekmovanje Mladina in
gore bo 11. januarja 2014 na OŠ Braslovče,
kajti na 24. Državnem tekmovanju Mladina in
gore so namreč zmagali mladi planinci ekipe
Nepredvidljivi iz Braslovč (OŠ Braslovče, PD
Braslovče).
Na regijskem delu se je v Hajdini pomerilo
27 ekip mladih planincev iz Podravja, Pomurja, Savinjske doline in s Koroške, v Gorjah
mladi planinci 35 ekip iz z ljubljanskega območja, Gorenjske, Dolenjske in Bele Krajine,
Kamniško-bistriškega območja in iz Zasavja;
v Knežaku pa je tekmovalo 18 ekip mladih
planincev s Primorske, Notranjske in Posočja.

Koordinatorica tekmovanja Mladina in
gore je neutrudna Brigita Čeh, ki je tudi tokrat
s svojimi ekipami skrbela, da je vse potekalo,
kot mora, in pripravila zbir rezultatov.
Rezultati so dostopni na spletnem mestu
PZS, http://www.pzs.si/novice.php?pid=8723.
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežene
rezultate!

Celostna podoba
Ciciban planinec
in Mladi planinec
s pohvalo
mednarodne
žirije
Zdenka Mihelič

Ž

irija 6. bienala vidnih sporočil Slovenije
(BVSS) je na slovesnosti ob odprtju razstave v ljubljanski Narodni galeriji v torek, 22.
oktobra 2013, podelila nagrade 6. BVSS. Med
prejemniki nagrad in pohval je v kategoriji
'Celostne podobe institucij in dogodkov' tudi
celostna podoba Ciciban planinec in mladi
planinec, ki so jo zasnovali v Grupi EE za
Mladinsko komisijo PZS.
Bienale vidnih sporočil vsako leto organizira Fundacija Brumen za periodični pregled
nacionalnih dosežkov na različnih področjih
oblikovanja vizualnega sporočanja. Ta razstava - z mednarodno žirijo - je največja tovrstna
prireditev na Slovenskem in tudi najbolj priznana v stroki. Mednarodna žirija v sestavi
Roger Black (predsednik), Anette Lenz, Alice
Twemlow, Oliver
Reichenstein in
Nedjeljko Špoljar
je odločila med
množico del. Vsa
izbrana so razstavljena v Narodni
galeriji. Razstavo
je mogoče videti
do 24. novembra
2013 v novem
delu Narodne galerije (vstopnina je
3 eur).
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.
pzs.si/novice.
php?pid=8684.

DELO KOMISIJ PZS

Že tretje srečanje
Mladinskih
voditeljev
Judita Anzelc

S

rečanje mladinskih voditeljev 2013 je potekalo v organizaciji letošnje generacije
mladinskih voditeljev. Tokrat je potekalo v
osrčju ene izmed najlepših dolin slovenskega
alpskega sveta, Logarski dolini (govori se, da
je Bavšica vendar le lepša =) ).
Kljub večjemu številu prijav se nas je v
ponedeljek, 28. oktobra 2013, zbralo le osem,
saj je v zadnjem trenutku druženje odpovedalo kar nekaj udeležencev. A nič zato! Kljub
manjšemu številu smo preživeli lepa dva dneva. Kakor se spodobi, je del programa tvoril
tudi planinski izlet, a izpeljavo slednjega je
žal preprečilo deževno vreme. Smo pa zato
ude pretegnili na drugačen način. Kri nam
je po telesu pognala obilica iger, bansov in
plesa, obrazne mišice pa smo trenirali s še
večjo količino smeha.
Dneva sta v takem ritmu kar prehitro minila. Slovo je bilo zato res težko, a v tolažbo
nam ostajajo spomini na odlično preživet čas
in pa načrti za prihajajoča pohajkovanja v
gorah, kakopak tudi v skupni družbi.

150. obletnico Planinske zveze Italije (CAI).
Osrednja tema kongresa je bila namenjena
prizadevanju za ustanovitev Evropske planinske zveze, organizatorji (SAF- Furlansko planinsko združenje) pa so želeli predstavnikom
v CAI nastaviti ogledalo, saj ta organizacija
ne pozna programov za delo z mladimi, zato
tudi mladine v svojih vrstah praktično nimajo.
K sodelovanju na prireditvi so tako povabili tudi Mladinsko komisijo Planinske zveze
Slovenije, ki sem jo zastopala Urška Trček.
Ob povabilu, ko uradni program še niti ni
bil izdan, je bilo jasno
da bodo prisotne tudi
planinske zveze drugih
evropskih držav (žal nobena druga ni predstavila
dela mladih/z mladimi).
V poplavi vseh dejavnosti, ki jih izvaja posredno
ali neposredno Mladinska komisija PZS, sem
želela, da bi pripravila
predstavitev, ki bi izpostavila naše posebnosti
in pritegnila pozornost.
Aktivnosti sem razdelila
glede na starostna obdobja oz. na predšolske, in
osnovnošolske otroke ter na srednješolsko
oz. študentsko mladino.
Ločeno sem predstavila še Planinsko učno
središče Bavšica ter vlogo prostovoljnega dela
vodnikov PZS. Občudovanje našega dela sem
začutila takoj po končani predstavitvi z navdušenjem ob stisku rok. Tovrstne geste so dokaz in pohvala Mladinski komisiji Planinske
zveze Slovenije kot organizaciji, predvsem pa
celi armadi mentoric planinskih skupin, vodnikov PZS, mladinskih voditeljev in ostalim
za njihovo izvrstno delo.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8598.

Za konec srečanja še skupinska slika udeležencev tokratnega srečanja in na snidenje prihodnje leto (če ne prej :)), foto Judita Anzelc

Slovenska
planinska
mladina - Evropi
in svetu za vzor
Urška Trček

F

urlansko planinsko združenje je med 20.
in 22. septembrom 2013 v Udinah pripravilo že 99. Kongres, ki je letos sovpadel s

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Na Kongresu v Udinah: desno Urška Trček, ob
njej predsednik UIAA Frits Vrijlandt, skrajno levo
John Porter, podpredsednik angleškega The
Alpine Cluba, foto arhiv Urške Trček

Mednarodni
mladinski
planinski tabor
2013: Izberi
naravo
Pia Peršič

Mladinski planinski tabor 2013: Ditching the wifi
for the wildlife (Izberi naravo), foto arhiv MK PZS

P

laninska zveza Slovenije je od 25. avgusta
do 3. septembra na Šenkovi domačiji na
Jezerskem organizirala mednarodni mladinski tabor za 35 mladih iz Romunije, Francije,
Češke, Estonije, Malte, Turčije in Slovenije.
Projekt z naslovom Ditching the wifi for
the wildlife (Izberi naravo), sofinanciran iz
evropskega programa MOVIT Mladi v akciji,
je dal poudarek aktivnemu preživljanju prostega časa mladih v naravi. V desetih dneh
so se mladi podali na dva planinska pohoda,
na Goli vrh (1787m) in Virnikov Grintovec
(1654), tretji načrtovan pohod (na Češko
kočo) pa je zaradi slabega vremena odpadel.
Na Šenkovi domačiji so se udeleženci
preizkusili v tradicionalnih opravilih podalpskih kmetij, poskusili odlično domačo
kulinariko, trepetali v adrenalinskem parku,
se družili na nacionalnih večerih, razmišljali
o skupnih izzivih, se ukvarjali s športom in
spoznavali košček gorske Slovenije. Z delom
in druženjem so mladi spoznavali vrednost
neformalnega učenja in širino razmišljanja,
ki jo omogoča mladinsko druženje. Mnogi
udeleženci so se prvič srečali z gorami, zato
niso bili vešči planinarjenja. Vse planinske pohode so vodili vodniki PZS. Poleg pohodov so
udeleženci na različnih tematskih delavnicah
spoznavali osnove planinstva v Sloveniji in
pohodniško opremo. Z ustvarjanjem osebnih
stikov z državljani različnih evropskih držav
se je v mladih prebudila želja po skupnem
21

delu oz. aktivnostih. Spoznavanje drugačnega
odpira možnost sprejemanja in s tem se lahko
krepi tudi ideja evropske zavesti.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8562

Nagradni tabor
Mladinske
komisije PZS
Barbara Bajcer

N

V Bavšici snemali
mladinski film V
objemu gora
Matej Ogorevc

V

režiji filmskega društva Nina film nastaja
nov mladinski planinski film. V objemu gora, kot bo naslov filma, se nahaja tudi
Planinsko učno središče (PUS) Bavšica, kjer je
bilo posnetih kar nekaj kadrov nastajajočega
izdelka t. i. sedme umetnosti.
Osrednje dogajanje filma je postavljeno v
okolje Bavšice, kjer se glavni junaki udeležijo
seminarja za planinske vodnike. Scenarij nato
spretno krmari med dogajanjem na seminarju, planinskim izletom ter poletno romanco.
Vrhunec filma pa sicer predstavlja nesreča
mladega planinca, ki se zaradi užaljenosti
vihravo, nepremišljeno ter z neprimerno
opremo poda v svet, ki mu je tuj, za njegove
sposobnosti pa pretežak in prezahteven. Kaj
kmalu potrebuje pomoč gorskih reševalcev,
ki se požrtvovalno odzovejo klicu pomoči potrebnega gornika. K sreči se vse konča srečno
in brez trajnejših posledic, mladenič pa doživi
pravo razsvetljenje in lekcijo 'per excellence'.
Pri snemanju filma je aktivno sodelovala
Mladinska komisija PZS. Premiera bo predvidoma v začetku prihajajočega leta. O njej
boste vsekakor obveščeni tudi prek spletne
strani PZS, mk.pzs.si ter Facebook strani PZS
in Mladinske komisije PZS.
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agradni tabor, že tretji zapored, se je letos
odvijal v Bavšici med 21. in 27. julijem
2013. Namenjen je bil ekipam, ki so osvojile
prva tri mesta na Državnem tekmovanju Mladina in gore ter na Slovenskem planinskem
orientacijskem tekmovanju (v kategoriji B).
Tokratnega Nagradnega tabora se je iz šestih
različnih planinskih društev udeležilo 20 nagrajenk in nagrajencev.
Vreme nam je bilo naklonjeno, program
pa zanimiv, bogat in raznolik – ustavile nas
niso niti visoke temperature. Uspeli smo
osvojiti Plešivec, dvatisočak na skrajnem
vzhodnem koncu Loške stene, raziskovali
smo ostanke različnih utrdb, trdnjav in podzemne rovov – ostankov prve svetovne vojne.
Vodniki turnega kolesarstva in člani Komisije
za turno kolesarstvo PZS so nas popeljali na
turno-kolesarski izlet vse do slapu Boka. Večina udeležencev je prvič bivakirala in razen
trdih tal in komarjevih pikov smo preživeli
zanimivo in lepo noč pod balvani na planini
Bala. Kadar pa nismo pohajkovali po hribih,
smo se hladili v Soči, na umetni plezalni steni za hišo smo podirali hitrostne rekorde v
plezanju, odbojkarsko igrišče je le redko samevalo, karte za remi in tarok so bile pa itak
vedno z nami. Da pa ni bila vse samo zabava,
smo obnovili oz. osvojili znanje o izdelavi
planinskih vozlov, se pogovarjali o orientaciji
in poučili, kako pomagati pri najbolj pogostih poškodbah v hribih. Proti koncu tedna
nam je večer popestrila adrenalinska nočna
igra, zadnji večer pa je bil v celoti prepuščen
udeležencem, ki so se izredno potrudili in
nam pripravili zabaven program ob ognju.
Vodniki in mladinski voditelji, ki smo
poskrbeli za varen, zanimiv in raznolik program, vas že z veseljem pričakujemo v naslednjem letu. Vi, planinci, pa se le potrudite na
planinskih tekmovanjih in pridite tudi sami
pogledat, kako se znamo zabavati.

Čistilna naprava
v PUS Bavšica
predana
svojemu
namenu
Mateja Komac

V

petek, 5. julija 2013, so predsednik PZS
Bojan Rotovnik, župan občine Bovec
Siniša Germovšek in direktor podjetja Dr.
Duhovnik d. o. o., Jože Duhovnik, z razvezom vrvice uradno odprli čistilno napravo za
Planinsko učno središče Bavšica.
Na odprtju se je poleg zgoraj omenjenih
zbralo kar nekaj prijateljev Bavšice in PUS
Bavšica, med njimi še: direktor TNP Martin
Šolar, generalni sekretar PZS Matej Planko,
predsednik MDO PD Posočja Gregor Rupnik
in ostali predstavniki planinskih društev iz
okolice ter predsednik Združenja gorskih
vodnikov Slovenije Robert Rot. Slednji se
je udeležil odprtja predvsem zaradi podpisa
dogovora o sodelovanju med PZS in ZGVS,
ki je sledil odprtju čistilne naprave.
Odprtje je potekalo v sproščenem vzdušju,
za dodatno popestritev so poskrbeli trenutni
udeleženci usposabljanja za vodnike PZS v
PUS Bavšica, ki so razmigali skoraj vse prisotne z igrivim bansom. Opažanja mnogih,
ki v Bavšici že nekaj časa niso bili, so bila, da
je dolina precej zaraščena, zato so pozdravili delovanje PUS Bavšica, ki v dolino vnaša
življenje, še posebej pa so pohvalili skrb za
okolje in izgraditev čistilne naprave.
Čistilna naprava je v PUS Bavšica zamenjala troprekatno greznico. Z gradnjo čistilne
naprave so pričeli v PUS Bavšica lani oktobra, dela pa so bila zaključena letos spomladi.
Vgradnjo naprave smo zaupali podjetju Dr.
Duhovnik d.o.o., gradbena dela pa je opravil
Minč d.o.o. iz Bovca. Polovico sredstev smo
pridobili iz razpisa FŠO, izgradnjo pa je podprla tudi Zavarovalnica Triglav.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8367.

Planinsko učno središče
ima čistilno napravo,
foto Matej Planko
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SPOT 2013
več kot uspel zabave je bilo
vrh glave!

Zbor vodnikov
PZS

Matej Ogorevc

S

lovensko
planinsko
orientacijsko tekmovanje,
SPOT, tokrat v organizaciji Zasavske lige
je ta konec tedna, 18. in 19. maja 2013, več
kot uspel. Tekmovanja se je udeležilo približno 300 tekmovalk in tekmovalcev, ki so
v preteklem vikendu dodobra spoznali čare
in strmine v okolici Izlak, Mlinš in Kandrš.
Dvodnevno državno orientacijsko tekmovanje je potekalo v organizaciji PD Zagorje ob
Savi ter nekaterih članov iz okoliških društev.
Finančno in z nagradami je pri organizaciji
pomagala tudi Mladinska komisija PZS. Tekmovanje se je za člane kategorij C, Č, D in H
pričelo že v soboto zjutraj na Izlakah. Cilj
nedeljske dnevne tekme, start in cilj nočne
tekme ter start nedeljske je bil za omenjene
kategorije v Mlinšah. Okrepčali, odpočili in
prenočili pa so kar v lokalni osnovni šoli.
Ostale kategorije pa so se zbrale v nedeljo
zjutraj pri gasilnem domu v Kandršah, kjer
so tudi končale s tekmovanjem.
Še nekaj zanimivosti s tekmovanja. Prav
gotovo je bil pravkar končani SPOT za kategorije C, Č, D in H najzabavnejši do sedaj, saj
so prav na vsaki posamezni tekmi prečkali
naselje Zabava. Za potešitev lakote je skrbela
vrhunska ekipa – cateringa na SPOT-u še ne
pomnimo.
Rezultate in uvrstitve si oglejte na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8211.

Gremo pod
objem gora, maj
2013
Zdenka Mihelič

M

aja je izšla nova številka revije Gremo
pod objem gora, šesta po vrsti in druga
letošnja. V njej predstavljamo gorsko pravljičarstvo, projekt Družinam prijazne planinske
koče, pomen neformalnega izobraževanja,
spremljanje in ocenjevanje gorniškega znanja
in tudi prvo pomoč na planinskem taboru,
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VODNIŠKA
KOMISIJA

Mepijevo odpravo v Nepal in zabavno učenje
orientacije za najmlajše. Vabljeni k branju.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8193.

Zbor vodnikov PZS bo v soboto,
23. novembra 2013, ob
10. uri, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na
Igu, Zabrv 12. Pred zborom bo
ob 9. uri okrogla miza, katere
naslov bomo objavili naknadno.

Tudi letošnja
delovna akcija
v PUS Bavšica
uspela
Matej Ogorevc

D

eset udeležencev sedaj že tradicionalne
delovne akcije v objektu PUS Bavšica
je ponovno združilo prijetno s koristnim
ter pripravilo objekt na prihajajočo sezono
vzgojno-izobraževalnih akcij Planinske zveze
Slovenije.
Med 26. in 28. aprilom smo temeljito očistili objekt, odstranili plesen na nekaterih mestih ter jih pobelili, uredili knjižnico, namestili
nekaj manjših kosov pohištva, naredili inventuro ter opravili še nekaj manjših del, katerih
namen je bil bolj estetske in informativne narave. Zunaj objekta smo z možici označili pot
do poligona, več planiranih del pa je do prihodnjega leta zadržalo deževno vreme. Tako bo
potrebno prebarvati naoknice, urediti gredico
s cvetjem ter opraviti še nekaj manjših vzdrževalnih del v bližnji okolici našega planinskega
učnega središča. Kljub dežju in delu smo preživeli krasen
konec tedna v
prelepi dolini
Bavšice in v še
boljši družbi.

Vabljeni ste vsi vodniki PZS,
pravico glasovanja pa imajo
delegati in načelniki odborov
vodniških odsekov MDO PD.
Srečno in varen korak,
Vodniška komisija PZS

Vodniški tečaji in
izpopolnjevanja
v letu 2014

V

odniška komisija PZS je objavila seznam
usposabljanj in izpopolnjevanj Vodniške komisije PZS v letu 2014. Pri prijavah
upoštevajte rok prijav.
Vodniška komisija je sprejela sklep, da bo za
boljšo prepoznavnost VPZS vse vodnike opremila z enakimi majicami, zato prosimo, da na
prijavnici obvezno izpolnite rubriko velikost
majice in vrsto kroja (ženski/moški). Majice
boste prejeli na kopnem izpopolnjevanju in
je že všteta v strošek usposabljanja.
Seznam usposabljanj in izpopolnjevanj
najdete na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8664.
Na letnem usklajevanju inštruktorjev planinske
vzgoje se je v Kamniški Bistrici zbralo okrog 50
IPV iz vse Slovenije, foto Jože Kamenšek

Čisto sedaj
in tudi v prihodnje, foto
Nuša Verdev
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V Makedoniji
na licenčnem
usposabljanju

V Planinski
trgovini PZS
lahko kupite
vodniške majice

Klemen Medja, Franc Gričar

V

času od 26. do 29. septembra 2013, sva
bila Klemen Medja in Franc Gričar na
uradnem obisku pri Planinski zvezi Makedonije – Federaciji na planinski sportovi na
Makedonija (FPSM). Bila sva prisotna na njihovem licenčnem usposabljanju, na katerem
sva z Dragi Baloh aktivno sodelovala še pri
praktičnem delu njihovega usposabljanja.
Poleg tega sva v razgovorih predstavila
organizacijo prostovoljnega vodništva v PZS
ter način dela pri izobraževanju vodniškega
in inštruktorskega kadra PZS. Podala sva
jim predloge glede organizacije vodništva,
programov usposabljanj, kadrov v FPSM in
jim podala informacije o tem, kakšne pogoje
morajo izpolniti za licenciranje programov
FPSM v UIAA. Ponudila sva jim našo pomoč
pri nadaljnjih korakih, ki jih bodo delali v
smeri organizacije vodništva v FSPN. Možnih
oblik pomoči je več, od nadaljnjega svetovanja
(predvsem v zvezi z organizacijo, programi,
postopkom licenciranja v UIAA), do udeležbe
članov FPSM na usposabljanjih v okviru PZS.
Delo in zagnanost organizatorjev usposabljanja je bilo na visoki ravni. Pokazali so velik
interes za naše izkušnje. Bili so tudi odlični
gostitelji. Ocenjujeva, da sva makedonskim
gostiteljem podala želene informacije in da
sva nudila želeno pomoč pri izvedbi praktičnega dela usposabljanja. Ocenjujeva, da
je bil obisk uspešen.

Vodniška komisija PZS

V

Založbi PZS lahko kupite vodniške
majice. Cena majice je 15,00 € (cena
z davkom). Na to ceno ni več popustov. Pri
osebnem individualnem nakupu imejte vodniki s seboj potrjeno vodniško izkaznico.
Planinska društva ob naročilu pošljite na
elektronski naslov planinska.zalozba@pzs.
si seznam vodnikov, za katere naročate majice.

Vodniki PZS v vodniških majicah,
foto Jože Kamenšek

11 novih
inštruktorjev
planinske vzgoje
v letu 2012/2013
Ekipa novih inštruktorjev planinske vzgoje

Z

a kakovostno in strokovno izvedena
usposabljanja za vodnike PZS so potrebni
tudi dobri inštruktorji planinske vzgoje, ki
so pripravljeni svoje vodniško znanje posredovati naprej. Želja po strokovnem delu na
področju planinskega usposabljanja je eden
izmed splošnih pogojev, da to tudi postaneš.
Ekipa bodočih inštruktorjev pod vodstvom Franca Kadiša in Boruta Peršolje je
pošteno zavihala rokave in se lotila dela z obilo
veselja in zagnanosti na tečaj za inštruktorje
planinske vzgoje v letu 2012/2013.
V dobri družbi smo se od oktobra 2012 do junija 2013 pripravljali in usposabljali na tečajih:
Mateja, Izabel, Judita, Mijo, Primož, Damjan,
Matej P., Jure, Peter P., Matej O., Peter V.
Pri našem delu se je pokazal navdih in
vir ustvarjalnosti, za katera dva trdimo, da
bosta največja učilnica za življenje nas samih
in drugih. Imeli smo srečo, da smo v tem letu
odkrili toliko zakladov, predvsem pa, da smo
našli odgovore na zastavljena vprašanja in
nove poti.

Generacija novih inštruktorjev planinske vzgoje
z vodstvom inštruktorskega tečaja 2012/2013,
foto arhiv Franca Kadiša

Seznam
registriranih
vodnikov PZS v
letu 2013

P

laninska društva naprošamo, da vse morebitne pripombe in dopolnila na seznam
pošljejo na naslov Vodniške komisije PZS,
vodniska.komisija@pzs.si.

Želja po učenju in pridobivanju novih znanj je bila velika, foto Goran Tintoski
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Opomba: naknadno so registrirani tudi
vsi pripravniki za vodnike PZS kategorije A,
ki so v letošnjem letu uspešno opravili tečaj
za vodnika PZS za pridobitev kategorije A.

DELO KOMISIJ PZS

Planinska društva naprošamo, da vse morebitne pripombe in dopolnila na seznam pošljejo na naslov
Vodniške komisije!

Seznam registriranih vodnikov PZS v letu 2013
zap priimek in ime
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

ABER KATJA
1976 POLJČANE
2015
ADROVIĆ RAŠO
1955 INTEGRAL
2015
ALBERT JANEZ
1950 LJ. - MATICA
2014
ALIČ BERNARD
1977 TRŽIČ
2013
AMBROŽ CIRIL
1960 MAKS MEŠKO OR. 2013
AMBROŽ RUDI
1950 RADLJE OB DRAVI 2014
ANDREJC BRANKO
1949 RPD DOLGA POT 2013
ANDREJC DRAGICA
1953 RPD DOLGA POT 2013
ANTOLIČ VLADIMIR
1948 VEČER
2015
APAT JOŽE
1962 RAVNE NA KOR. 2014
APOTEKAR ALEŠ
1973 CELJE-MATICA
2014
APŠNER JURIJ
1959 RUŠE
2014
AREH PRIMOŽ
1968 SLOVENJ GRADEC 2014
ARL CVETKA
1952 LOVRENC NA POH. 2013
ARNUŠ KARMEN
1982 PTUJ
2014
AŠENBERGER SEBASTJAN 1980 GALICIJA
2015
AUER NINO
1988 DRAVA MARIBOR 2014
AUGUSTINOVIČ FRANC 1941 TAM MARIBOR
2014
AVGUŠTIN DARINKA
1958 LISCA SEVNICA
2014
AVGUŠTIN JANKO
1952 LISCA SEVNICA
2014
AŽMAN JANEZ
1952 KAMNIK
2015
BABIČ STANE
1960 RIBNICA NA DOL. 2013
BAGAR NINA
1976 BLAGAJANA
2014
BAGARI ALEŠ
1968 RADOVLJICA
2015
BAJUK STANKO
1958 METLIKA
2015
BAKŠIČ FRANČIŠEK
1954 POLOM
2015
BALANT TEREZIJA
1968 JAKOBA ALJAŽA 2015
BALAŽIČ LEOPOLD
1959 POŠTA IN TEL. LJ. 2013
BALAŽIČ NEJC
1987 ŽALEC
2013
BALOH DRAGICA
1954 ZAGORJE
2015
BALOH JANEZ
1939 RADOVLJICA
2014
BANDELJ ANDREJ
1980 SEŽANA
2014
BARBIČ TOMAŽ
1966 NOVA GORICA
2013
BAROVIČ ANDREJ
1990 SNEŽNIK ILIR. BIS. 2014
BASTL STANKA
1962 NAZARJE
2013
BAŠA KRISTJAN
1978 NOVA GORICA
2015
BAŠA METKA
1979 NOVA GORICA
2015
BAŠAR ŠPELA
1985 POLŽ
2014
BAŠELJ ALOJZ
1953 ŠKOFJA LOKA
2015
BAŠKARAD MARIJA
1976 PTUJ
2014
BEČAN ANŽEJ
1977 LOVRENC NA POH. 2015
BENEDIČIČ VERONIKA 1957 ZA SELŠKO DOL. Ž. 2015
BENKOVIČ BOŠTJAN
1973 MATICA MURSKA S.2015
BENKOVIČ IGNAC
1960 MATICA MURSKA S.2013
BERGANT FRANC
1946 INTEGRAL
2015
BERGANT MARJETA
1953 KRKA NOVO MEST. 2014
BERGELJ RUDI
1969 ŽIROVNICA
2014
BERGHAUS MAJNIK DAMJAN 1976 MAKS MEŠKO 2015
BERK FRANC
1957 VRELEC
2015
BERLEC BARBARA
1983 KAMNIK
2015
BERTONCELJ NIKO
1971 PODPEČ-PRESER. 2014
BEVC RUDI
1950 PODPEČ-PRESER. 2014
BIBIČ BREDA
1976 APD KOZJAK
2014
BIRSA ČRT
1984 ŽALEC
2015
BIRSA GREGA
1992 ŽALEC
2013
BIRSA OSKAR
1955 NOVA GORICA
2014
BIŠČAK MARKO
1960 POSTOJNA
2014
BIZILJ ERIKA
1964 RTV
2013
BIZJAK JOŽE
1938 KRANJ
2015
BIZJAK VLASTA
1981 KAMNIK
2015
BIZJAN BARBARA
1973 ISKRA KRANJ
2013
BLATNIK LOTTI
1961 DOBROVLJE-BRAS. 2013
BLAZINŠEK MIROSLAV 1951 VOJNIK
2015
BLAŽICA VANJA
1984 AJDOVŠČINA
2014
BLAŽIČ BORIS
1958 POLJČANE
2013
BLAŽIČ DAMJAN
1981 FRAM
2015
BOBOVNIK JOŽEF
1960 FRAM
2015
BOBOVNIK NEJC
1990 FRAM
2013
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2014
2013
2013
2014
2014
2014

2014
2015
2015
2015
2013
2015
2014
2013
2013

2015
2014
2014
2013
2013

2014
2015

2015
2015
2013
2014
2013
2013

A
AB
A
AB
A
ABD
AD
AD
AB
ABD
ABD
A
ABD
AB
A
AB
A
AB
A
A
A-K
AB
A
ABDG
ABD
ABD
A
ABD
A
ABCD
ABDG
A
ABDG
A
AD
AB
A
AB
ABD
AD
AD
ABD
A
ABD
A
A
AB
ABD
ABCD
A
A
A
AB
AB
A
A
AB
A
ABD
ABDG
AD
A
AB
ABD
ABD
AB
ABCDEGH
A
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

1960
1936
1970
1984
1976
1955
1991
1961
1985
1977
1947
1966
1991
1988
1953
1976
1967
1965
1959
1959
1936
1972
1948
1963
1955
1959
1979
1953
1939
1956
1945
1983
1974
1951
1971
1967
1950
1976
1957
1958
1943
1959
1954
1947
1961
1981
1944
1982
1961
1954
1951
1949
1964
1987
1973
1937
1964
1957
1955
1962
1980
1961
1970
1969
1973
1950
1949
1945

BOBOVNIK VLASTA
BOGDAN ALOJZ
BOHINC MATJAŽ
BOHINC SAŠA
BOHINEC IRENA
BOJANOVIČ BORIS
BOJANOVIČ KLEMEN
BOJANOVIČ SIMONA
BOKAVŠEK DOROTEJA
BOKAVŠEK IZTOK
BOLJAT STANISLAVA
BOLTE-TURK MARJANA
BONČINA ANDREJ
BONČINA KATARINA
BOROVNIK IVAN
BORŠTNAR BOŠTJAN
BORŠTNER ANDREJA
BOŽIČ DARKO
BOŽIČ JURE
BOŽNIK STANISLAV
BRAČKO ANTON
BRATINA PEŠEC LUCIJA
BRATOŽ BRANKO
BRAVHAR ALEŠ
BREČKO ANTON
BREČKO JOŽICA
BREČKO PRIMOŽ
BREG MIRO
BREKIČ DUŠAN
BREŠAN MILENA
BREZAVŠČEK MARICA
BREZOČNIK ALEŠ
BREZOČNIK GREGOR
BREZOVAR BOJAN
BREZOVEC MOJCA
BREZOVNIK ALENKA
BREŽNIK IVAN
BREŽNIK MIRAN
BRICL MARJETA
BRICMAN BRANKO
BRICMAN FRANC
BRICMAN LUCIJA
BRIŠAR BOGDAN
BRLOŽNIK IRENA
BRODARIČ BRANKO
BRSTILO TANJA
BUČAR JOŽE
BUDNA LUKA
BUKOVEC ZLATKA
BUKOVINSKI DARKO
BUKOVŠEK VITOMIR
BURGAR TONE
BURJAK RUDI
BURJEK ANA
BUTINAR IZTOK
CAF VINKO
CAJZEK JOŽE
CAR DRAGO
CASAR BORUT
CEGLAR BORUT
CENCELJ JURE
CEPEC TONE
CERAR IRENA
CERAR MARJAN
CERAR MOJCA
CERGOL BORIS
CERKVENIČ BORUT
CIGALE IVAN

FRAM
2015
MURA
2015
POLOM
2015
POLOM
2015
ŽIROVNICA
2015
DRAVA MARIBOR 2015
DRAVA MARIBOR 2014
DRAVA MARIBOR 2014
PTUJ
2013
PTUJ
2015
TOLMIN
2015
RADOVLJICA
2015
IDRIJA
2014
IDRIJA
2014
POLJČANE
2013
JANEZ TRDINA
2013
ZABUKOVICA
2013
NOVA GORICA
2014
ČRNUČE
2013
DOBRNA
2014
TAM MARIBOR
2014
ŽALEC
2014
SLAVNIK
2015
REGA LOG
2015
OPLOTNICA
2013
OPLOTNICA
2014
OPLOTNICA
2013
VEČER
2015
MEDVODE
2013
TOLMIN
2015
IDRIJA
2014
FRAM
2014
FRAM
2015
POLET ŠENTRUP. 2014
RADOVLJICA
2013
LISCA SEVNICA
2014
GALICIJA
2015
CELJE-MATICA
2014
KUM
2015
VUZENICA
2014
MISLINJA
2013
VUZENICA
2015
PODBRDO
2013
VELENJE
2014
METLIKA
2013
OPD KOPER
2015
POLET ŠENTRUP. 2014
LJUBNO OB SAVIN. 2015
VRANSKO
2013
BREŽICE
2014
LITIJA
2014
JANEZ TRDINA
2013
MEŽICA
2015
HORJUL
2013
RATEČE PLANICA 2013
RUŠE
2015
ŽELEZNIČAR CE 2013
RTV
2014
LJUTOMER
2013
ZREČE
2014
ŽALEC
2015
OŽBALT - KAPLA 2014
DOMŽALE
2013
BLAGOVICA
2013
BLAGOVICA
2013
OPD KOPER
2014
DRAVA MARIBOR 2014
RAVNE NA KOR. 2014

2015 ABD
AB
AB
AB
2015 ADG
A
A
A
2013 ABD
2015 ABCD
2015 ABD
A
A
A
A
2013 ABD
A
2008 ABD
2013 ABD
AB
A
A
ABDG
A
AB
A
AB
2015 ABD
A
2015 ABD
A
A
AB
AB
A
ABDG
2015 ABD
A
A
2014 ABD
2013 ABD
AB
2013 ABD
A
A
2015 ABD
2014 ABD
AB
A
2014 ABD
ABD
2013 ABD
2003 AD
A
2013 ABDG
2015 ABD
2013 ABD
AB
AB
AB
2015 ABDG
2014 ABD
A
A
A
2014 ABD
A
2014 ABCDE

25

zap priimek in ime
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

26

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

CIGIT IVAN
1944 ŽELEZNIČAR MB 2014
CIGLAR LUKA
1955 OŽBALT - KAPLA 2015
COTIČ BORUT
1960 LOVRENC NA POH. 2015 2015
COTIČ URBAN
1990 LOVRENC NA POH. 2015
CUDER DANILO
1951 TISA
2014 2012
CUNJA IRENA
1970 SLAVNIK
2014
CURK MATEJA
1984 MEDVODE
2015
CVETKO JOŽE
1957 DRAVA MARIBOR 2013
CVETKO TATJANA
1960 KRANJ
2013 2013
CVIKL ZDRAVKO
1958 VINSKA GORA
2013
CVITKOVIČ ROBERT
1966 ČRNOMELJ
2014 2014
ČADEŽ DAMJANA
1964 CERKNO
2015 2015
ČAMPA BOŠTJAN
1968 RAŠICA
2013 2013
ČANŽEK VLADIMIR
1950 GRMADA
2013
ČAS ZDENKO
1959 SLOVENJ GRADEC 2014
ČATER MARJAN
1977 GRMADA
2014 2014
ČEBULAR IVAN-JANEZ 1952 POLŽ
2015 2015
ČEH ANAMARI
1986 MERCATOR
2015
ČELIK MILAN
1939 ISKRA KRANJ
2015
ČEMAŽAR ROBERT
1951 ŽALEC
2014
ČEPLAK POZNIČ BERNARDA 1978 NAZARJE
2015
ČERIN RAJMUND
1942 OPD KOPER
2013 2013
ČERNEC CIRIL
1946 OJSTRICA
2014
ČERNIGOJ VALTER
1970 TOLMIN
2015
ČERNJAVIČ JANKO
1962 GORNJI GRAD
2013
ČESNIK GREGOR
1972 POŠTA IN TEL. LJ. 2014 2014
ČEŠKA TADEJA
1967 DOMŽALE
2014 2010
ČETINA MITJA
1980 PREBOLD
2013
ČOH MIRAN
1966 OPLOTNICA
2015 2014
ČOH STANKA
1969 OPLOTNICA
2015 2014
ČOP SENEKOVIČ BREDA 1979 GORJE
2014
ČREPINŠEK MAKSIMILJAN 1963 KRKA NOVO M.
2015
ČREPINŠEK SILVO
1952 ŠEMPETER V SAV D 2013
ČREPNJAK BARBARA
1986 TAM MARIBOR
2013
ČREPNJAK MOJCA
1960 TAM MARIBOR
2014
ČREPNJAK VINKO
1960 TAM MARIBOR
2014
ČREŠNIK RAC KATJA
1978 RADLJE OB DRAVI 2014
ČREŠNJEVEC JANKO
1973 LJUTOMER
2015 2013
ČREŠNJEVEC JOŽEF
1964 LJUTOMER
2015 2013
ČRETNIK DUŠAN
1962 LIBOJE
2015
ČRETNIK FRANC
1938 LIBOJE
2015
ČRNIČ VINKO
1956 BOVEC
2013
ČUČEK DAVID
1980 PLANIKA MARIBOR 2014
ČUJEŽ MANCA
1985 SLIVNICA PRI CE. 2015
ČUK HERMINA
1952 KRIŽNA GORA
2014 2013
ČULK SILVA
1955 ZABUKOVICA
2014
ČULK SREČKO
1951 ZABUKOVICA
2014
DABIČ VIKTORIJA
1941 PTUJ
2014
DAJČMAN MARJETA
1962 LJ. - MATICA
2013 2013
DAJNKO JOŽEF
1959 PTUJ
2014
DAKSKOBLER JOŽEF
1953 PODBRDO
2015 2011
DEBELAK KATJA
1991 PREBOLD
2014
DEBELJAK ŠPES ANITA 1976 DRAMLJE
2014
DEBEVEC DUŠAN
1962 ISKRA LJUBLJANA 2014
DEKLEVA VLADIMIR
1960 SNEŽNIK ILIR. BIS. 2013
DEL FABRO URŠKA
1983 VRELEC
2014
DEMŠIČ ANTON
1935 TAM MARIBOR
2014
DIMEC URBAN
1991 LISCA SEVNICA
2015
DIVJAK ANTONIJA
1960 HAKL
2013
DJORDJEVIĆ ANŽE
1991 DOBRNA
2013
DJUHERIČ HUSEJN
1950 VELENJE
2013 2013
DOBNIK DARJA
1993 DOBROVLJE-BRAS. 2015
DOBNIK DOMEN
1991 DOBROVLJE-BRAS. 2013
DOBNIK JOŽEF
1953 BRICNIK MUTA
2015 2015
DOBRAVC MIRAN
1963 ŠMARTNO OB PAKI 2013
DOBRILA VINKO
1931 TAM MARIBOR
2014
DOBRILA VOJKO
1954 SLAVNIK
2015 2015
DOKL BRANKO
1961 PIRAMIDA MB.PTUJ 2013 2013
DOLENC IVANKA
1961 ŠKOFJA LOKA
2013 2013
DOLENŠEK STANKO
1964 ISKRA KRANJ
2015 2015
DOLES CIRIL
1956 TREBNJE
2015
DOLINAR BRANKO
1960 KRKA NOVO MEST. 2014 2014
DOLŠAK ŠPELA
1990 DONAČKA GORA 2015
DOMINC ANDREJA
1965 ČRNUČE
2015

AB
AB
ABD
A
ABD
A
A
AB
ABD
A
ABD
ABD
AD
AB
AB
ABD
ABD
AB
A
A
A
AD
AB
AB
AB
ABD
ADG
AB
ABD
ABD
A
A
A
A
A
AB
AB
ABD
ABD
AB
AB
AB
A
AB
ABD
AB
AB
A
ABD
AB
AD
A
AB
AB
A
A
A
AB
A
A
ABD
A
A
ABD
A
AB
ABD
ABDG
ABD
ABDG
AB
ABDG
A
A

zap priimek in ime
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

DOMITROVIČ MILAN
1961 VELENJE
2015
DONŠA FRANC
1947 MURA
2013
DRAB JOŽE
1962 LJ. - MATICA
2015
DRAGOŠ MILENA
1968 ČRNOMELJ
2014
DRAŠLER JANEZ
1960 PODPEČ-PRESER. 2014
DREKONJA ALEŠ
1972 KRANJ
2015
DREV JURIJ
1969 ŠOŠTANJ
2013
DRMOTA FRANC
1955 SOVODENJ
2013
DRMOTA JOŽEF
1953 SOVODENJ
2013
DRNOVŠEK MIRO
1946 TRBOVLJE
2014
DROFTINA KLEMEN
1989 ŠENTJOŠT
2013
DRUŽOVEC BRANKO
1971 HAKL
2013
DUDANOVA SLAVICA
1955 VIHARNIK
2014
DVANAJŠČAK STANISLAV 1952 BLAGAJANA
2014
ĐURIĆ JOVAN
1949 SLOVENJ GRADEC 2013
EDER IVAN
1953 MARIBOR - MATICA 2015
EDER MIHA
1981 POŠTE IN TEL. MB 2013
EKART IRENA
1968 MIKLAVŽ
2013
EKART STOJAN
1967 MIKLAVŽ
2013
EKSELENSKI BOJAN
1964 GRMADA
2014
EPŠEK MARJAN
1953 DRAVOGRAD
2014
ERDLEN ANDREJA
1963 POLJČANE
2015
ERJAVEC ALEŠ
1964 POLŽ
2015
ERJAVEC JOŽE
1958 BOČ-KOSTRIVNICA 2013
ERJAVEC MARIJA
1960 BOČ-KOSTRIVNICA 2014
ERZETIČ EDVARD
1939 KRANJ
2015
FABIANI MARJAN
1942 KRIŽE
2015
FAJFAR FRANC
1942 ZAGORJE
2013
FEKONJA ALBINA
1968 MISLINJA
2013
FENDE ALEŠ
1977 KRANJ
2015
FENDE RAJKO
1960 KRANJ
2015
FERK FRANJA
1955 ZZV CELJE
2014
FIGAR SIMON
1976 KOČEVJE
2015
FILIPIČ KATARINA
1943 CERKNO
2015
FIRER FRANC
1969 BOČ-KOSTRIVNICA 2013
FLAJS JELKO GABRIJEL 1949 TOLMIN
2013
FLAJS NIKA
1988 OPD KOPER
2013
FLORJANC GAŠPER
1988 GALICIJA
2013
FLORJANČIČ ALOJZ
1944 LISCA SEVNICA
2014
FORJAN JOŽEF
1971 MATICA MURSKA S.2015
FORSTNERIČ BRANKO 1964 HALOZE
2013
FORTUNA FRANCI
1953 GORENJA VAS
2013
FRANKOVIČ FRANETIČ MIRJAM 1953 SEŽANA
2014
FRAS MAJA
1975 LOVRENC NA POH. 2013
FRIDL VLADIMIR
1962 PTUJ
2015
FROEBE TOM
1950 TRBOVLJE
2013
FURJAN IZIDOR
1989 PTUJ
2015
FURJAN JADRANKA
1954 PIRAMIDA MB.PTUJ 2013
FURLAN EDVIN
1960 SEŽANA
2014
FURMAN VIKTOR
1956 GALICIJA
2014
FUŽIR SAŠA
1973 ČRNA
2013
FUŽIR SILVA
1947 ČRNA
2013
GABERŠČEK DAVORIN 1961 TOLMIN
2013
GABERŠČEK NADA
1969 TOLMIN
2013
GABERŠČIK DARINKA 1962 POŠTA IN TEL. LJ. 2014
GABRIJEL FRANC
1962 POLET ŠENTRUP. 2013
GAČNIK BOŠTJAN
1970 KRIM
2013
GAJSER MITJA
1980 OBČINE KIDRIČEV. 2014
GAJŠEK ZLATKA
1956 POLJČANE
2015
GALUN ALENKA
1968 JAKOBA ALJAŽA 2013
GANTAR MIHA
1980 ŽIRI
2015
GARTNER DRAGICA
1953 ZA SELŠKO DOL. Ž. 2015
GASIOR BOGOMIR
1952 VIDEM
2013
GAŠPARIČ STANKO
1949 ZZV CELJE
2015
GATEJ LILIJANA
1962 PODBRDO
2013
GERMIČ BOŠTJAN
1966 LOVRENC NA POH. 2013
GLAVNIK FERDINAND
1947 POŠTE IN TEL. CE 2013
GLOBOČNIK PETER
1940 ISKRA KRANJ
2015
GLODEŽ BOŠTJAN
1982 FRAM
2013
GLUK LOJZE
1976 GORNJI GRAD
2014
GOETZ GREGOR
1983 CELJE-MATICA
2015
GOLC HERMINA
1968 PTUJ
2015
GOLČMAN IGOR
1965 POŠTE IN TEL. CE 2013
GOLE KATJA
1984 GORNJI GRAD
2015

2015 ABCDG
A
2015 ABCDEG
AB
AB
2015 ABD
2013 ABD
A
A
AB
A
2013 ABD
A
AB
2012 ABD
2015 ABDG
2013 AD
2013 AD
2013 AD
A
2014 ABD
A
2015 ABD
AB
A
AB
A
A
A
A
A
2014 ABD
2015 ABD
2015 ABD
2013 ABD
AB
A
A
A
AB
2013 ABD
A
AB
AB
AB
2012 ABCD
2015 ABD
A
AB
AB
AB
AB
2013 ABD
2013 ABD
2014 ABD
A
2013 ABCDG
A
A
2013 ABD
AB
2011 ABD
2013 ABD
AB
2011 ABD
AB
A
2015 ABD
A
A
AB
A
2013 ABCDG
A

DELO KOMISIJ PZS
zap priimek in ime
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

GOLEŽ VALENTIN
1955 DRAMLJE
2014
GOLJA MARJAN
1950 GORNJA RADGONA 2015
GOLJAT BORIS
1957 SLOVENJ GRADEC 2015
GOLJAT DANIEL
1963 SLOVENJ GRADEC 2015
GOLMAJER FRANC
1959 RADOVLJICA
2015
GOLNAR TONE
1961 APD KOZJAK
2015
GOLOB BOJAN
1968 NAZARJE
2013
GOLOB MIRAN
1961 MARIBOR - MATICA 2014
GORENAK IRENA
1971 VOJNIK
2015
GORENJAK VLADO
1963 SLOVENSKE KONJ. 2014
GORIČANEC MIRAN
1967 VEVČE
2015
GORJUP SIMON
1953 NOVA GORICA
2014
GORŠIČ MARKO
1951 PODPEČ-PRESER. 2015
GORŠIČ MATEJ
1974 PODPEČ-PRESER. 2014
GOSTINČAR ŽIGA
1988 OPD KOPER
2014
GRABELJŠEK SKOČIR JASNA 1983 PODPEČ-PRES. 2014
GRABNAR DUŠKO
1973 LJ. - MATICA
2013
GRABRIJAN EDVARD
1975 LJ. - MATICA
2014
GRAD JERNEJ
1956 DOMŽALE
2014
GRADIČ PLANKO NINA 1978 SLIVNICA PRI CE. 2013
GRADIŠAR ERNEST
1966 VEVČE
2015
GRAŠIČ BORUT
1974 KRANJ
2015
GRAT MATEJA
1965 ŠMARJE PRI JELŠ. 2015
GREGORC BRANKO
1974 RUŠE
2013
GREGORC PETRA
1980 CELJE-MATICA
2015
GRETIĆ JOŽEF
1969 VRELEC
2015
GRIČAR FRANC
1952 ZAGORJE
2015
GRIČNIK ROK
1988 ZREČE
2014
GRIL PRIMOŽ
1982 JESENICE
2014
GRLICA ANDREJ
1986 SNEŽNIK ILIR. BIS. 2013
GRMEK ROBERT
1963 POLZELA
2014
GROHAR MARIJA
1952 LJUBNO OB SAVIN. 2013
GROSMAN MARJAN
1950 ZREČE
2014
GROSMAN VLASTA
1954 ZREČE
2014
GRUDNIK PRIMOŽ
1985 ŠOŠTANJ
2013
GRUDNIK SANDI
1961 NAZARJE
2013
GRUJIĆ PREDRAG
1959 GORNJA RADGONA 2013
GRUM FRANC
1955 VOJNIK
2013
GUID NIKOLA
1951 RUŠE
2014
HABJAN ALEŠ
1982 BOHINJSKA BISTR. 2015
HABJAN MARKO
1970 LJ. - MATICA
2015
HABJAN PAVEL
1954 ZA SELŠKO DOL. Ž. 2014
HADALIN IVAN
1965 CERKNO
2013
HALOŽAN GORAZD
1976 HAKL
2013
HALOŽAN JANEZ
1948 HAKL
2013
HARTMAN GORAZD
1968 RUŠE
2013
HARTMAN IVAN
1951 SLOVENJ GRADEC 2013
HARTMAN JOŽICA
1970 RUŠE
2013
HARTMAN MATJAŽ
1971 FRAM
2013
HAZNADAR URŠKA
1986 LOVRENC NA POH. 2014
HEBER ANDREJ
1979 DRAVOGRAD
2014
HEBER JOŽICA
1945 DRAVOGRAD
2013
HEINSCHKO VIKTORIJA 1959 LOVRENC NA POH. 2014
HENGELMAN DANIEL
1967 PTUJ
2013
HERIČKO BORIS
1968 VEČER
2013
HITER JOŽE
1962 BRICNIK MUTA
2013
HLADE NIK
1992 ŽIROVNICA
2014
HLADE MAVC SIMONA 1956 RADLJE OB DRAVI 2014
HLADEN KSENIJA
1964 LJUTOMER
2013
HLEBEC FRANCI
1973 VRHNIKA
2015
HLEBEC KLEMEN
1991 BOHOR SENOVO 2013
HOČEVAR TADEJ
1977 POLŽ
2013
HOČEVAR ŽAGER LIDIJA 1968 CELJE-MATICA
2015
HOMAN ALOJZ
1951 ŠKOFJA LOKA
2015
HORVAT MATEJ
1981 SLOVENSKA BISTR.2014
HOSTA MARJAN
1974 ŠENTJERNEJ
2013
HOSTNIK SILVA
1961 ATOMSKE TOPLICE 2013
HRASTNIK DANILO
1958 ŽELEZNIČAR MB 2014
HRIBAR ANTON
1964 BREŽICE
2014
HRIBAR JOŽE
1975 MISLINJA
2013
HRIBERNIK JOŽE
1949 JANEZ TRDINA
2014
HRIBERŠEK ALOJZ
1952 KUM
2015
HROVAT FRANCI
1967 KRIŽE
2015
HRUŠOVAR BORIS
1966 VIDEM
2013

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

2014
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2014
2014
2015

2013
2014
2014
2015
2015

2015

2013
2013
2010
2015
2015
2014
2013
2013

2013

2013

2013
2014
2013
2014
2015

ABD
ABD
ABD
ABD
ABCDG
ABCDEGH
ABD
AB
AB
ABDG
A
ABD
ABD
A
A
A
ABCDG
ABD
ABD
AB
A
ABD
ABD
A
AB
AB
ABCDEG
A
AB
AB
A
A
AB
A
ABD
ABD
ABD
A
AB
ABCD
ABDG
ABD
A
A
ABD
A
ABD
A
A
A
A
AB
A
AB
AB
ABD
A
AB
A
A
A
ABD
A
AB
AB
AD
A
AB
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
AB

zap priimek in ime
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

HUDEJ MIROSLAV
1964
HUDELJA JOŽE
1956
IGERC FERDO
1930
ILOTIĆ BRANKO
1965
INTIHAR FRANC
1955
INTIHAR MARJAN
1972
IRGOLIČ METKA
1964
ISKRA ZINKA
1934
IVANČIČ BOŠTJAN
1975
IVANČIČ SIMON
1971
IVANETIČ KARMEN
1965
JABLANŠČEK STANISLAV 1962
JAKI STANISLAV
1935
JAKLIČ GREGOR
1980
JAKOFČIČ FRANC
1958
JAKOMINI STANISLAV
1962
JAKOPIČ MATJAŽ
1990
JALEN GAŠPER
1976
JANČIČ CVETO
1958
JANČIČ MIRAN
1954
JANČIČ POLONA
1982
JANTOLEK UROŠ
1965
JANŽEK ALOJZ
1954
JARC MARCO
1957
JAUH MAJA
1991
JAZBEC LILIJANA
1958
JAZBEC MILAN
1955
JEGER GREGOR
1991
JEGRIŠNIK JOŽICA
1953
JEGRIŠNIK MIROSLAV 1950
JELEN ALEŠ
1978
JELEN BETKA
1960
JELEN MARJANA
1947
JELEN VALTER
1963
JELENC ROMAN
1966
JELENKO BORIS
1973
JELERČIČ KRISTINA
1978
JELOVŠEK GABRIJEL
1941
JELŠNIK PRIMOŽ
1973
JENIČ JOŽE
1955
JENKO DARJA
1965
JENSTERLE FRANČIŠKA 1958
JERAM MATEJ
1980
JERE ROBERT
1969
JEREB MIRAN
1953
JEREB ZORKA
1962
JEREBIC PAVEL
1951
JEREBIČ STANISLAV
1940
JEREBIČ SUZANA
1973
JERIČ MARINKA
1961
JERMAN ALOJZ
1952
JERMAN JANEZ
1956
JERMAN MILAN
1949
JERMAN SONJA
1962
JERNEJČIČ MILOŠ
1968
JERŠIČ RANKO
1970
JERŠIČ ROBERT
1971
JESENKO ANTON
1944
JESENŠEK BORIS
1951
JESIH BOŠTJAN
1968
JEVŠNIK MILAN
1941
JOVANOVIČ MIRO
1958
JOVANOVIČ SAŠO
1977
JOZELJ DUŠAN
1966
JUG BENJAMIN
1948
JUG MARIJAN
1943
JUGOVIC SREČKO
1970
JUHART JOŽE
1971
JURGEC VILI
1958
JURIČ MARKO
1957
JURŠIČ JANKO
1987
JURŠIČ MARKO
1988
JUS DRAGICA
1961
JUVAN VESNA
1954

ŠOŠTANJ
2015
ČRNOMELJ
2013
RAVNE NA KOR. 2013
POLŽ
2014
LITIJA
2015
RIBNICA NA DOL. 2013
GRMADA
2015
ŽELEZNIČAR MB 2013
FRAM
2014
TOLMIN
2013
SEMIČ
2013
NOVA GORICA
2014
POŠTA IN TEL. LJ. 2013
POLET ŠENTRUP. 2015
SEMIČ
2014
SKALCA HOČE-SL. 2014
GORNJA RADGONA 2014
IMP LJUBLJANA
2015
ZABUKOVICA
2014
VELENJE
2014
ZABUKOVICA
2014
KRKA NOVO MEST. 2013
ŠENTJERNEJ
2013
BENEČIJE
2015
ŽIROVNICA
2014
DOMŽALE
2015
DOMŽALE
2015
LOVRENC NA POH. 2015
POLZELA
2014
POLZELA
2014
MEDVODE
2015
ŽELEZAR ŠTORE 2014
MEDVODE
2013
ŽELEZAR ŠTORE 2014
ŠKOFJA LOKA
2015
SLOVENJ GRADEC 2015
PODNANOS
2015
DRAGO BREGAR 2015
NAZARJE
2013
METLIKA
2013
KAMNIK
2015
GORJE
2014
CERKNO
2013
POŠTA IN TEL. LJ. 2015
KAMNIK
2014
GORENJA VAS
2015
MARIBOR - MATICA 2015
LITIJA
2015
LJ. - MATICA
2014
MATICA MURSKA S.2015
KAMNIK
2015
ČRNOMELJ
2013
VRHNIKA
2013
ČRNOMELJ
2014
VELIKE LAŠČE
2015
DRAVA MARIBOR 2015
DRAVA MARIBOR 2015
BREŽICE
2015
VIHARNIK
2013
MEDVODE
2015
VIDEM
2015
KRANJ
2015
LITIJA
2014
LOGATEC
2013
RUŠE
2015
LITIJA
2015
SATURNUS
2015
RUŠE
2013
CIRKULANE
2015
LJ. - MATICA
2014
MAKS MEŠKO OR. 2013
MAKS MEŠKO OR. 2013
FRAM
2015
PODPEČ-PRESER. 2014

2014
2015
2014
2014

2014
2013
2014
2014
2013

2015
2014
2014
2013

2013
2014
2014
2014
2014
2015
2013
2014
2015
2015
2014
2015
2012
2015

2015
2014

AB
AB
AB
ABD
A
AB
ABD
A
ABDG
AB
A
ABD
A
A
AB
ABDG
A
ABCD
ABD
ABDG
AB
AB
ABD
AB
A
AB
ABCD
A
A
ABD
ABD
A
ABD
A
AB
A
A
A
A
A
AB
AB
ABD
ABCDG
ABDG
A
ABDG
A
ABD
AB
ABD
ABDG
A
ABD
A
ABD
ABD
ABD
AB
ABD
ABD
ABD
AB
AB
AB
AB
A
A
ABD
A-K
AB
AB
AB
A
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zap priimek in ime
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506

28

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

JUŽNA JERNEJ
1980
KAC GORAZD
1974
KADIŠ FRANC
1964
KADIŠ KATARINA
1972
KADIVEC KATARINA
1994
KAISER IGNAC
1954
KAJBA ANICA
1965
KAJDIŽ DRAGO
1944
KAJTNER LJUDMILA
1949
KALIČ MATEJA
1974
KAMENŠEK JOŽE
1950
KAMENŠEK VIDA
1951
KAPITLER TINA
1992
KAPLAN BOŠTJAN
1967
KAPUN BERTL
1947
KARLOVČEC MARJAN 1956
KASTELIC MARJAN
1974
KASTELIC MARTIN
1965
KASTELIC NENAD
1963
KAVČIČ ANA
1949
KAVČIČ ANTON
1947
KAVČIČ BLAŽ
1992
KAVČIČ IVO
1959
KAVČIČ NASTJA
1990
KAVKLER LEOPOLD
1951
KELBL ANTON
1957
KELNERIČ ALEKSANDER 1967
KEMPERLE FRANC
1954
KENDA DARIJ
1954
KERMAUNER HELENA 1968
KEŠNAR ANA
1971
KEŠPERT FRANC
1958
KETE DANILO
1954
KIRBIŠ MILAN
1955
KLADNIK MATEJ
1985
KLANČAR MARJAN
1951
KLANČAR ROBERT
1965
KLANJŠEK SLAVKO
1982
KLAVES MIRAN
1944
KLEČ IGOR
1965
KLENC JOŽE
1945
KMETEC TEA
1977
KNAPP MARTINA
1970
KNAVS ANTON
1956
KNEZ MARJAN
1968
KOBAV MARJAN
1948
KOBLAR STANKO
1961
KOCBEK DARINKA
1948
KOCBEK FRANC
1949
KOCBEK MATEJ
1982
KOCJANC IRENA
1976
KOCJANC KLEMEN
1979
KOCJANČIČ BOJAN
1973
KOCJANČIČ MARJAN
1959
KOCJANČIČ ROMANA
1967
KOCMAN TOMAŽ
1982
KODARIN KARMEN
1962
KODELE BENJAMIN
1982
KODELE BOGDAN
1962
KODELJA BLAŽ
1984
KODERMAC JOŠKO
1951
KOGOVŠEK MAJA
1981
KOKOL IDA
1964
KOKOL KATJA
1985
KOKOL MARJAN
1957
KOKOLE LUČKA
1987
KOLAR BERNARD
1966
KOLAR EDVARD
1949
KOLAR JOŽICA
1955
KOLAR PETRA
1992
KOLEŽNIK SIMON
1948
KOLMANIČ DARKO
1964
KOLŠEK DAMJAN
1978
KOLŠEK VASJA
1974

DOMŽALE
2014
VUZENICA
2015
DRAVOGRAD
2015
IMP LJUBLJANA
2015
ŠMARNA GORA
2015
VUZENICA
2013
ATOMSKE TOPLICE 2013
ŽIROVNICA
2014
ŠMARJE PRI JELŠ. 2014
VRHNIKA
2015
SLOVENSKE KONJ. 2015
SLOVENSKE KONJ. 2014
GALICIJA
2013
DRAGO BREGAR 2014
ZREČE
2014
VELENJE
2015
ČRNOMELJ
2014
POLOM
2015
KRANJ
2013
BLAGAJANA
2014
BLAGAJANA
2014
ŽIRI
2015
ŽIRI
2013
ŽIRI
2014
POLJČANE
2013
GORJE
2014
PTUJ
2015
KAMNIK
2015
TOLMIN
2015
DOMŽALE
2013
JANEZ TRDINA
2014
MAJŠPERK
2015
MISLINJA
2013
MIKLAVŽ
2013
GORNJI GRAD
2015
ISKRA LJUBLJANA 2014
SREDNJA VAS V B. 2014
ZZV CELJE
2015
BOVEC
2014
NOVA GORICA
2013
KAMNIK
2013
PTUJ
2014
GALICIJA
2014
JEGLIČ
2013
CELJE-MATICA
2015
KAMNIK
2014
TRŽIČ
2013
MIKLAVŽ
2013
MIKLAVŽ
2015
KRKA NOVO MEST. 2014
SREDNJA VAS V B. 2014
SREDNJA VAS V B. 2014
DELO
2015
MORAVČE
2014
MERCATOR
2014
ONGER
2014
PIRAN
2013
VIPAVA
2015
AJDOVŠČINA
2014
AJDOVŠČINA
2014
KOBARID
2014
RTV
2013
HAKL
2015
FRAM
2013
GORNJA RADGONA 2014
ZAGORJE
2015
VRANSKO
2014
MAKOLE
2014
MAKOLE
2013
VRANSKO
2015
OŽBALT - KAPLA 2015
RUŠE
2013
LAŠKO
2015
ŽALEC
2014

2015
2014
2004
2014
2011
2015
2014
2015
2014
2015

2013
2014
2015
2015
2015

2013
2013
2014
2004
2013
2013
2014
2015
2014
2013
2013
2014
2014
2014

2014

2013
2015
2013
2015

AB
AB
ABCDG
ABCDEG
A
ABD
A
A
AD
ABD
ABCDG
A
A
ABD
AB
ABDG
ABD
ABD
A
A
AB
A
ABD
A
AB
ABD
ABCDEG
ABCD
ABD
A
ABDG
AB
ABD
ABD
A
ABD
AB
A
ADG
ABDG
ABD
A
ABD
AB
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
AB
A
ABDG
A
A
ABD
A
A
AB
A
AB
ABD
A
AB
A
AB
A
AB
AB
ABD
A
AD
ABDG
ABD
A

zap priimek in ime
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

KOMAC MATEJA
1981 PANORAMA
2013
KOMPREJ IVAN
1934 PREVALJE
2013
KONCILJA AVGUST
1943 TRBOVLJE
2013
KONOVŠEK JALEN ANDREJA 1978 ŠOŠTANJ
2015
KOPČAVAR NINA
1977 LJ. - MATICA
2013
KOPREK FRANJO
1955 ŠKOFJA LOKA
2013
KOPRIVŠEK MAJA
1981 LJ. - MATICA
2015
KOREN FRANC
1957 KOBARID
2015
KORITNIK MAJA
1983 PODNANOS
2014
KORITNIK ROBERT
1976 GRMADA
2013
KOROŠEC BOGDAN
1966 SLOVENSKA BISTR.2014
KOROŠEC RENATA
1982 POLJČANE
2013
KOROŠEVIČ ELICA
1946 GORNJA RADGONA 2014
KORPAR FRANC
1947 PTUJ
2013
KORŠIČ ALEŠ
1964 POŠTA IN TEL. LJ. 2013
KORTNIK MATEJ
1975 ŠOŠTANJ
2013
KORŽE VLADKO
1958 ZZV CELJE
2015
KOS MILAN
1971 RADOVLJICA
2014
KOSEC SEBASTJAN
1974 JEGLIČ
2013
KOSI MIHELA
1970 ZREČE
2015
KOSI MILAN
1967 ZREČE
2015
KOSMAČ DRAGO
1952 NOVA GORICA
2014
KOSTELEC VERA
1956 METLIKA
2013
KOŠIČ RAJKO
1963 MAKS MEŠKO OR. 2013
KOŠIR BOŽIDAR
1955 ZREČE
2014
KOŠIR DOMINIK
1958 MEDVODE
2015
KOŠIR IGOR
1964 BRICNIK MUTA
2015
KOŠIR MATEVŽ
1929 KAMNIK
2014
KOŠIR URŠA
1983 ONGER
2013
KOTNIK BORIS
1969 ZREČE
2013
KOTNIK IVANA
1954 DRAVOGRAD
2014
KOTNIK JAKA
1981 DRAVOGRAD
2014
KOTNIK MAKSIMILJAN 1955 DRAVOGRAD
2015
KOTNIK TADEJ
1979 NAZARJE
2013
KOTNIK VERONIKA
1958 RAVNE NA KOR. 2013
KOTNIK VILJEM
1962 RAVNE NA KOR. 2013
KOVAČ SILVO
1972 VUZENICA
2015
KOVAČEVIČ MIJO
1963 VELENJE
2013
KOVAČIČ DRAGO
1961 OJSTRICA
2015
KOVAČIČ HUBERT
1941 PREVALJE
2013
KOVAČIČ JANKO
1956 POLJČANE
2013
KOVAČIČ JASMINKA
1974 VIDEM
2014
KOVAČIČ MARIJA
1959 ŠMARNA GORA
2015
KOVAČIČ MARJAN
1955 ŠMARNA GORA
2014
KOVAČIČ VILJEM
1958 LOČE
2013
KOVŠCA ROK
1990 KRKA NOVO MEST. 2015
KOZAK ŠTEFAN
1960 MURA
2013
KOZJAN JOŽE
1980 METLIKA
2015
KOZJEK ANDREJA
1976 HORJUL
2015
KOZOLE BOŠTJAN
1975 BOHOR SENOVO 2013
KOZOROG KOŠUTA SANDRA 1978 TOLMIN
2015
KOŽELJ STEPIC MARINKA 1942 INTEGRAL
2015
KOŽELJNIK ZVONE
1965 VELENJE
2013
KRAGELJ MATEJA
1978 KOBARID
2015
KRAGELJ STANISLAV
1958 LJ. - MATICA
2015
KRAJGER KRISTJAN
1956 PREVALJE
2013
KRAJNIK ZDENKA
1968 DRAVOGRAD
2013
KRALJ BOŠTJAN
1982 ONGER
2014
KRALJ TINE
1988 ZAGORJE
2015
KRALJ TOMAŽ
1978 ZAGORJE
2015
KRALJ TOMAŽ
1965 VINSKA GORA
2014
KRAMAR DRAGO
1957 VIDEM
2013
KRAMBERGER DARINKA 1964 HAKL
2015
KRAMBERGER NATAŠA 1976 LJ. - MATICA
2015
KRANJC JOŽE
1954 KRKA NOVO MEST. 2014
KRAŠEK JOŽEF
1957 LAŠKO
2013
KRAŠOVEC ANTON
1951 METLIKA
2013
KRAŠOVEC JANEZ
1982 VRHNIKA
2015
KRAVANJA EDVIN
1962 BOVEC
2013
KRAVANJA MARIJA
1970 BOVEC
2013
KRAVANJA ZDRAVKO
1961 BOVEC
2013
KREČA BOGDAN
1963 ŽALEC
2015
KREGAR MARJAN
1956 KAMNIK
2015
KRENKER STANE
1961 MISLINJA
2013

2013
2007
2013
2010
2013
2014
2013

2011
2013
2013
2015
2014
2013

2015
2015

2014
2014
2015
2013
2013
2013
2013

2013
2013
2015
2013
2015
2014

2012

2012
2015

2005
2015
2015
2013

ABD
ABD
ABD
ABD
A
ABD
ADG
A
A
ABD
A
A
AB
ABD
ABD
ABD
ABD
ABDG
ABDG
A
A
A
A
A
AB
ABD
AD
A
A
AB
ABDG
ABDG
ABDG
AB
ABD
ABD
AB
ABCD
AB
AB
ABD
A
A
AB
ABD
A
ABD
ABD
ABD
A
ABD
ABCD
AB
A
A
ABD
A
A
A
A
AB
ABD
AB
ABD
A
AB
A
A
ABD
A
AB
ABD
A-K
AD

DELO KOMISIJ PZS
zap priimek in ime

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

zap priimek in ime

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654

1948
1987
1936
1993
1953
1975
1963
1960
1990
1964
1962
1987
1972
1968
1976
1951
1948
1987
1989
1969
1957
1961
1983
1957
1944
1958
1959
1957
1969
1973
1981
1981
1975
1942
1953
1956
1948
1960
1984
1976
1947
1981
1985
1985
1960
1954
1981
1985
1975
1989
1964
1951
1946
1971
1954
1943
1964
1950
1975
1957
1982
1970
1944
1943
1955
1962
1972
1947
1952
1958
1981
1939
1970
1952

655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728

1956
1988
1949
1973
1948
1965
1958
1951
1955
1971
1980
1982
1967
1942
1939
1943
1964
1964
1965
1984
1952
1964
1986
1965
1990
1983
1988
1989
1956
1952
1940
1976
1979
1970
1979
1981
1950
1951
1976
1964
1975
1965
1957
1958
1960
1969
1950
1975
1951
1961
1946
1945
1980
1983
1978
1962
1986
1979
1960
1948
1983
1962
1988
1967
1964
1988
1950
1974
1948
1952
1953
1956
1959
1986

KRESNIK ANTON
KRESNIK JAN
KREŠEVEC ANTON
KREVELJ ŽIGA
KRIČEJ BOGOMIR
KRIVEC STOJAN
KRIVOKAPIĆ NEBOJŠA
KRIŽAN FRANC
KRIŽANEC DARINKA
KRIŽANEC HAROLD
KRIŽANEC STANISLAV
KRIŽNIK SANDI
KRNC MATEJ
KROBAT ZVONKO
KROPEC FRANC
KRVINA FRANCI
KRVINA JANEZ
KRZNAR MARUŠA
KRZNAR URŠKA
KRŽIČ SLAVKO
KRŽIŠNIK VIKTOR
KUČIČ RAJKO
KUGONIČ JANEZ
KUHAR NEDELKO
KUKANJA BORIS
KUKMAN DUŠAN
KUKOVEC MARIJAN
KUMER FRANCI
KUMER MARTIN
KUMER TOMAŽ
KUMER LESJAK PETRA
KUMER TRČEK MAJA
KUNČIČ MARKO
KUNEJ FRANJO
KUNEJ MOJMIR
KUNIČ ZDRAVKO
KURALT ANDREJA
KUSTER DRAGOTIN
KUZMAN UROŠ
KUŽEL IZTOK
LADINEK IVAN
LAH ANDREJ
LAJOVIC JAN
LAMUT POLONA
LAMUT ŽELJKO
LAPAJNE MIROSLAV
LAPANJA GORAZD
LAPORNIK DAVID
LAUKO IGOR
LAVRIČ DOMEN
LAVRIČ LEON
LAVTAR ANTON
LAZAR BORIS
LAZAR ZVONKO
LAZNIK SLAVICA
LAZNIK SREČKO
LEBAN MARINA
LEBAN TATJANA
LEBREHT ŠTEFAN
LEDINŠEK VLADIMIR
LEGAT JERNEJ
LEKŠE JOŽE
LEMUT VLADIMIR
LENARŠIČ JANEZ
LEPOŠA EDVARD
LESICA HEDVIKA
LESJAK BOŠTJAN
LESJAK MARIJA
LESJAK PAVEL
LESKOVAR IVANA
LESKOVŠEK MAJA
LEŠNIK STANISLAV
LEVART TOMAŽ
LEVSTIK JANEZ

SATURNUS
2015
REČICA OB SAVIN. 2015
AJDOVŠČINA
2014
BOHOR SENOVO 2014
VUZENICA
2015
MEŽICA
2013
ŽALEC
2014
MURA
2013
DOBROVLJE-BRAS. 2013
SLOGA ROGATEC 2013
DOBROVLJE-BRAS. 2015
ŽALEC
2015
LITIJA
2015
ŠMARJE PRI JELŠ. 2015
VITANJE
2013
RADOVLJICA
2015
RADOVLJICA
2015
GORNJI GRAD
2015
GORNJI GRAD
2015
CERKNICA
2014
SOVODENJ
2013
ŽELEZNIČAR LJ
2013
ŠOŠTANJ
2013
SLOGA ROGATEC 2014
LENDAVA
2015
SEMIČ
2015
MAKS MEŠKO OR. 2014
DOBROVLJE-BRAS. 2015
POLET ŠENTRUP. 2015
VINSKA GORA
2014
DOBROVLJE-BRAS. 2014
DOBROVLJE-BRAS. 2015
KRKA NOVO MEST. 2013
ZZV CELJE
2013
OPD KOPER
2013
ČRNOMELJ
2013
MEDVODE
2013
HAKL
2013
VELENJE
2013
ŠKOFJA LOKA
2015
HEJ GREMO NAPR. 2014
RTV
2014
LITIJA
2014
PTUJ
2015
GRMADA
2013
IDRIJA
2014
CERKNO
2014
LAŠKO
2015
RADLJE OB DRAVI 2014
MORAVČE
2015
MORAVČE
2013
KRIŽE
2015
POŠTA IN TEL. LJ. 2013
VALENTIN STANIČ 2015
ŠKOFJA LOKA
2015
TAM MARIBOR
2014
PODBRDO
2013
OPD KOPER
2013
LENART V SLOV. G. 2013
JAKOBA ALJAŽA 2014
DOVJE-MOJSTRAN. 2013
LISCA SEVNICA
2014
AJDOVŠČINA
2014
INTEGRAL
2015
POLJČANE
2013
NOVA GORICA
2015
MEŽICA
2014
VINSKA GORA
2014
ČRNA
2014
SLOVENSKA BISTR.2014
TABOR
2014
BREZJE
2013
SLOVENSKE KONJ. 2015
LISCA SEVNICA
2014

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

2013

2012
2015
2013

2013
2015
2014
2015
2014

2013
2013
2013
2013
2015
2014

2013
2014

2001
2013
2003
2014
2013
2014

2013
2014
2014
2014

A
A
AB
A
AB
ABD
A
A
A
ABD
AB
A
ABD
A
ABD
A
A
A
A
AB
AB
ABD
A
AB
ABD
A
ABD
ABD
AD
A
AB
AB
A
ABD
ABD
AB
ABD
ABD
AB
ABD
ABD
A
A
A
ABD
AB
ABD
AB
A
A
ABD
AB
ABD
AD
ABD
A
ABD
AB
AB
ABD
A
A
AB
AB
ABD
A
ABDG
A
ABCDG
ABD
A
A
AB
A

LEVSTIK TEREZIJA
LIČEN ERIK
LIČEN LEON
LIČEN METOD
LIGETI LASZLO
LIKEB MARTIN
LINDIČ IVAN
LINDIČ SAŠA
LIPIČ DRAGO
LIPOGLAVŠEK LEONIDA
LONČAR MATEJ
LORBER PETER
LORBER ZORAN
LORENCI LEOPOLDINA
LORENCI MATEVŽ
LORENCI ŠTEFAN
LORGER MARKO
LOTRIČ VESNA
LUKANC BORIS - LUKA
LUKŠA JERNEJ
LUŠTREK VILI
LUZAR MARTIN
LUZNAR SANDRA
LUŽNIK ALENKA
MAČEK KATJA
MAČEK NINA
MAČEK SAŠO
MAČKOVŠEK MOJCA
MADJAR JANEZ
MADON BORIS
MAGAJNE MARIJA
MAHNIČ GAŠPER
MAHORČIČ NEŽA
MAJER GREGOR
MAK BOGDAN
MAKOVEC PAVEL
MALLY MARJAN
MALNERŠIČ MIRO
MARHOLD RADISLAV
MARINČIČ SAŠO
MARKEŽ LUKA
MARKO MARTIN
MARKOVIČ ANTON
MARKOVIČ MAJDA
MARKOVIĆ BRANISLAV
MARN JANKO
MAROVT JOŽE
MAROVT NATALIJA
MARŠNJAK FRANC
MARTINČIČ MARJETA
MARUŠIČ ANTON
MARZIDOVŠEK ALBERT
MARZIDOVŠEK MARJAN
MATIJEVC ANDREJA
MATIJEVC SIMON
MATJAŠIČ IVAN
MATJAŽ STAŠA
MATJAŽ ŠTEFAN
MAVC VINKO
MAVRI ANDREJ
MAVRI MARKO
MAVRIČ BOJAN
MAVRIČ MATEJ
MEDJA KLEMEN
MEDJA ROK
MEDVED BLAŽ
MEDVED FRANCI
MEDVED JANEZ
MEDVEDŠEK MATJAŽ
MEDVEŠEK JANKO
MEGLIČ CVETKO
MEGLIČ VLADKO
MERLAK STAŠA
MERMAL MARKO

KOČEVJE
2014
NOVA GORICA
2014
POŠTA IN TEL. LJ. 2013
NOVA GORICA
2015 2015
LENDAVA
2015
MERCATOR
2014 2014
GALICIJA
2014
KAMNIK
2015 2015
HAKL
2013 2013
POSAVSKI ALP. K. 2015
HORJUL
2013 2013
DONAČKA GORA 2014
MARIBOR - MATICA 2014
SLOVENSKA BISTR.2013
SLOVENSKA BISTR.2013
SLOVENSKA BISTR.2013
DRAMLJE
2014 2014
DOVJE-MOJSTRAN. 2013
POŠTE IN TEL. CE 2014 2014
LJ. - MATICA
2013 2013
MEDVODE
2013
POH. DRUŠTVO NM.2015 2015
RADOVLJICA
2015
MATICA MURSKA S.2015
ŠENTJOŠT
2013
ŽALEC
2014
LIBOJE
2015
VELENJE
2014
MATICA MURSKA S.2015
ŽIROVNICA
2015 2015
LJ. - MATICA
2014 2012
JANEZ TRDINA
2013
NOVA GORICA
2014
CELJE-MATICA
2014 2014
MARIBOR - MATICA 2015
VIPAVA
2015
POLJČANE
2013 2013
VRHNIKA
2014
GORNJA RADGONA 2014 2009
INTEGRAL
2014 2014
JAVORNIK - KOR. B.2014 2014
VRANSKO
2013
POH. DRUŠTVO NM. 2014 2014
POH. DRUŠTVO NM. 2014 2014
ŽELEZNIČAR LJ
2015 2013
POŠTA IN TEL. LJ. 2015 2014
DOBROVLJE-BRAS. 2015 2015
DOBROVLJE-BRAS. 2013 2013
VELENJE
2013 2013
TREBNJE
2015
ZREČE
2014
ŽELEZNIČAR MB 2015 2015
LOČE
2015
BREŽICE
2015
BREŽICE
2013
GORNJA RADGONA 2013
ONGER
2014
LJUBNO OB SAVIN. 2014
RADLJE OB DRAVI 2014
LAŠKO
2014
LAŠKO
2015
VRANSKO
2013
NOVA GORICA
2013
JESENICE
2015 2015
SREDNJA VAS V B. 2015 2014
KOBARID
2015
ŠMARNA GORA
2013
LITIJA
2015
RTV
2014
VIDEM
2013
SKALCA HOČE-SL. 2013 2011
SKALCA HOČE-SL. 2014 2014
KRANJ
2015
GORNJI GRAD
2015

A
A
AB
ABD
A
ABD
AB
ABD
ABD
AB
ABD
A
AB
A
A
A
ABD
A
ABD
ABDG
AB
ABD
A
A
A
A
A
A
AB
ABCDG
ABD
A
A
ABD
A
AB
ABD
A
ABD
ABD
ABD
AB
AD
AD
ABD
ABCDG
ABD
ABD
ABD
AB
AB
ABDG
A
A
A
A
A
AB
AB
A
AB
A
AB
ABCDEGH
ABDG
A
A
AB
AB
AB
ABD
ABD
A
A

29

zap priimek in ime

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

zap priimek in ime

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802

1985
1961
1964
1950
1990
1972
1975
1954
1969
1963
1962
1959
1985
1982
1969
1945
1939
1967
1950
1964
1971
1949
1958
1978
1984
1965
1984
1990
1962
1974
1979
1992
1983
1974
1944
1952
1971
1959
1933
1971
1951
1955
1958
1947
1952
1980
1983
1987
1985
1969
1990
1986
1980
1958
1973
1991
1977
1963
1968
1963
1937
1983
1953
1991
1960
1964
1944
1981
1955
1987
1962
1974
1971
1960

803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876

1950
1952
1947
1985
1941
1937
1975
1952
1954
1967
1988
1962
1958
1992
1967
1986
1982
1952
1928
1975
1975
1955
1984
1958
1958
1985
1955
1956
1957
1941
1957
1968
1965
1962
1973
1955
1953
1973
1949
1952
1965
1979
1959
1969
1969
1979
1984
1986
1986
1973
1959
1969
1992
1978
1968
1941
1969
1972
1961
1976
1969
1966
1961
1977
1988
1960
1992
1960
1967
1938
1976
1946
1984
1959

30

MERTELJ SARA
MERVAR IZIDOR
MESTNIK BRANKA
METLJAK DRAGO
MEŽA DOMEN
MEŽAN ALENKA
MIHELIČ ZDENKA
MIHEV JANKO
MIHEV JUDITA
MIKEC TOMAŽ
MIKLAVC LUDVIK
MIKOLIČ RENALDO
MIKUŽ JANKO
MIRNIK ALENKA
MIUC DUŠAN
MLINAR MIRO
MLINAREVIĆ ANTUN
MLINARIČ ANITA
MLINARIČ MARIJA
MLINARIČ TONČEK
MOČILNIK IZIDOR
MOČNIK ROMAN
MOČNIK SILVIJ
MODRIJAN URŠKA
MOHAR ANDREJ
MOHAR HELENA
MOHAR MAJA
MOLE MARTINA
MOLE NIKOLAJ
MOŠKRIČ MAJA
MOTALN KLAVDIJA
MOŽE ERIKA
MOŽINA NINA
MRAK JERNEJ
MRAKIČ BOGO
MRAVLJAK TONČKA
MUČIBABIĆ IRENA
MUNDA VIKTOR
MURKO JOŽE
MURN SIMON
MUZELJ IVAN
NABERGOJ JURIJ
NAGLOST OTON
NARAKS FRANC KAROL
NEDOG FRANC
NEMANIČ PETER
NERAT MATIJA
NOČ KATARINA
NOČ MIHA
NORČIČ ARPAD
NOVAK ANA
NOVAK ANDREJ
NOVAK DAŠA
NOVAK MARIJA
NOVAK MARJAN
NOVAK MARTIN
NOVAK MOJCA
NOVAK ROMAN
NOVINŠEK MARKO
NOWAKK JURČEK
NUNČIČ FLORIJAN
OBLAK ALEŠ
OBLAK MARJAN
OBLAK MARUŠA
OBLAK PETER
OBRČ TEA
OBREZA FRANC
ODAR MOJCA
OFAK VIDA
OGOREVC MATEJ
OGRAJENŠEK IZIDOR
OGRIČ ANA
OGRINC KATARINA
OKLEŠČEN DUŠAN

GOZD MARTULJK 2013
KRKA NOVO MEST. 2015
VELENJE
2015
LJ. - MATICA
2015
ŽALEC
2015
RADOVLJICA
2014
RIBNICA NA DOL. 2013
RADLJE OB DRAVI 2015
SATURNUS
2015
KRKA NOVO MEST. 2013
POŠTE IN TEL. CE 2014
FRAM
2014
MEDVODE
2015
GRMADA
2013
RUŠE
2015
CERKNICA
2015
PTUJ
2013
GORNJA RADGONA 2014
BREZJE
2013
GORNJA RADGONA 2014
PREVALJE
2014
PREVALJE
2015
IDRIJA
2014
NOVA GORICA
2015
SNEŽNIK ILIR. BIS. 2013
LITIJA
2014
LITIJA
2015
HORJUL
2013
HORJUL
2013
LJ. - MATICA
2015
SLOVENSKA BISTR.2015
SEŽANA
2015
DOVJE-MOJSTRAN. 2013
ŽIROVNICA
2013
VUZENICA
2014
RAVNE NA KOR. 2013
ONGER
2013
DRAVA MARIBOR 2013
TAM MARIBOR
2014
TREBNJE
2014
VOJNIK
2013
VIPAVA
2014
VIPAVA
2014
ZABUKOVICA
2013
MARIBOR - MATICA 2015
METLIKA
2015
LJUBNO OB SAVIN. 2013
JAVORNIK - KOR. B.2015
JESENICE
2013
MATICA MURSKA S.2015
SNEŽNIK ILIR. BIS. 2015
SNEŽNIK ILIR. BIS. 2013
RAŠICA
2014
BREŽICE
2013
LJUTOMER
2015
SNEŽNIK ILIR. BIS. 2014
VELENJE
2013
VRHNIKA
2014
ŠMARTNO OB PAKI 2014
MORAVČE
2014
ZZV CELJE
2013
CERKNO
2014
ŽIRI
2014
ŽIROVNICA
2014
CELJE-MATICA
2013
LJ. - MATICA
2015
KAMNIK
2015
SREDNJA VAS V B. 2014
KOČEVJE
2013
DOMŽALE
2014
MERCATOR
2014
ZAGORJE
2013
LJ. - MATICA
2014
KRKA NOVO MEST. 2015

2014
2013
2015
2015
2014
2014

2015

2014
2015
2015
2015
2013
2015

2013
2012
2013
2013
2013
2014
2012
2014
2015
2012
2013

2013
2013
2014
2013

2013
2015
2015
2014
2014
2014
2015

A
AB
A
ABD
A
A
ABD
ABDG
ABD
AB
ABD
ABD
A
AB
A
ABD
A
A
A
AB
ABD
ABD
ADG
ABD
A
A
ABD
A
ABDG
ABD
A
A
A
ABD
ABD
ABD
A
ABD
A
A
ABD
ABD
ABD
AB
ABD
ABD
ABCD
A
ABCDG
AB
A
A
A
ABD
AB
A
ABD
AB
ABD
AB
ABD
A
A
A
ABD
ABD
ABD
ABDG
A
ABD
ABD
AB
AB
ABDG

OLENIK MARJAN
OMAN JANEZ
OMAN JANEZ BRUNO
OMERZU DAMJAN
ONIČ DRAGICA
ONIČ FRANČEK
ONIČ TOMAŽ
OPLOTNIK DANIJEL
OPLOTNIK MAJDA
OPREŠNIK IGOR
OSOLNIK ANŽE
OSOLNIK BRANE
OSOVNIKER BRANIMIR
OSTERVUH TJAŠA
OSTRUH MARJAN
OŠLAJ GAŠPER
OZIMIC NINA
OŽBOLD ANTON
PAČNIK FRANC
PAGON DARJA
PAGON MATEJ
PAGON VINKO
PAHOVNIK ANDREJ
PAHOVNIK FRANC
PAHOVNIK JANA
PAHOVNIK TANJA
PAJEK IVA
PAJK MARJAN
PALIR BERNARD
PANGRČIČ FRANCI
PAPLER MAJDA
PARADIŽ LOVRENC
PARTLIČ SREČKO
PASAR PETER
PAŠKULIN BORUT
PATTY JOŽEF
PAVLIČ MILAN
PAVLIN JOŽE
PAVLIN SLAVICA
PAVLOVIĆ DRAGAN
PAVŠEK MIHA
PAVŠIČ MIHA
PAVŠIČ VALERIJA
PEČLIN PRIMOŽ
PEČLIN TATJANA
PEČOVNIK MATIC
PEGAN POLONA
PEKLAR SANJA
PERC BOŠTJAN
PERETIN ALEŠ
PERGAR FRANC
PERKO JANA
PERKO ROK
PERNE JAN
PERPAR ROMAN
PERŠE JOŽE
PERŠOLJA ALEŠ
PERŠOLJA BORUT
PERŠOLJA INGRID
PERŠOLJA MATEJA
PETAUER BRANKO
PETAUER SREČKO
PETEK BRANKO
PETEK KLEMEN
PETEK MATJAŽ
PETELIN ROMAN
PETELINŠEK AMADEJ
PETERNELJ MATJAŽ
PEVEC EMILIJ
PILKO MARIJA
PINTARIČ GAŠPER
PINTARIĆ VINKO
PIPAN DAMJAN
PIRC BREDA

SEŽANA
2014
JESENICE
2014
ZZV CELJE
2014
BOHOR SENOVO 2014
POLJČANE
2015
POLJČANE
2015
POLJČANE
2015
ZREČE
2015
ZREČE
2014
HEJ GREMO NAPR. 2013
JANEZ TRDINA
2015
KOMENDA
2015
LOVRENC NA POH. 2014
ŠOŠTANJ
2015
NAZARJE
2013
LJ. - MATICA
2014
DRAVOGRAD
2013
KOČEVJE
2013
LOVRENC NA POH. 2015
RADOVLJICA
2015
RADOVLJICA
2015
TOLMIN
2015
GORNJI GRAD
2013
GORNJI GRAD
2013
GORNJI GRAD
2013
GORNJI GRAD
2013
RAŠICA
2014
TREBNJE
2014
POLZELA
2015
PLANIKA MARIBOR 2014
GOZD MARTULJK 2015
LOVRENC NA POH. 2014
PLANIKA MARIBOR 2015
CELJE-MATICA
2013
POŠTA IN TEL. LJ. 2014
BREŽICE
2013
POLJČANE
2013
SEMIČ
2014
LJ. - MATICA
2013
ŽALEC
2015
ONGER
2015
SLOGA ROGATEC 2013
IDRIJA
2014
VRHNIKA
2015
VRHNIKA
2015
PREBOLD
2015
KRANJ
2014
LENART V SLOV. G. 2015
LISCA SEVNICA
2015
FRAM
2013
MORAVČE
2015
RAŠICA
2013
POLJČANE
2014
KRKA NOVO MEST. 2015
TREBNJE
2014
KRKA NOVO MEST. 2015
DOMŽALE
2015
DOMŽALE
2015
POŠTA IN TEL. LJ. 2014
DOMŽALE
2015
ŠENTJUR
2014
ŠMARJE PRI JELŠ. 2014
TAM MARIBOR
2014
GORNJI GRAD
2013
PTUJ
2014
RIBNICA NA DOL. 2015
POLJČANE
2014
ŠKOFJA LOKA
2015
ONGER
2013
ŽELEZNIČAR MB 2014
BTC
2014
BTC
2014
SNEŽNIK ILIR. BIS. 2013
ISKRA KRANJ
2013

A
2014 ABD
AB
AB
2015 ABD
2015 ABD
AB
2015 ABD
A
2013 ABD
A
2015 ABD
AB
A
2013 ABD
A
2011 ABD
2013 ABD
AB
A
2015 ABDG
2015 ABD
AB
2013 AD
A
A
A
2014 ABD
A
A
2015 ABD
A
A
2013 ABCD
2014 ABD
A
2012 ABD
AB
2013 ABD
2015 ABD
2015 ABDG
A
A
2015 ABD
2015 ABD
A
2014 AD
A
A
2013 ABDG
A
2013 ABD
A
A
AB
AB
AB
2015 ABD
2014 ABD
A
2014 ABD
AB
AB
2013 ABDG
AB
2015 ABD
A
2015 ABD
AB
A
AB
2013 ABD
AB
2013 ABDG

DELO KOMISIJ PZS
zap priimek in ime
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

PISAR VOJKO
1958 SLOVENJ GRADEC 2013
PISTIVŠEK BARBARA
1982 GRMADA
2013
PIŠTAN JASMINA
1982 OPD KOPER
2014
PITAMIC ROJC BOJANA 1980 KOBARID
2015
PITAMIC VOJSKA JASMINA 1982 KOBARID
2015
PIVK ALENKA
1980 GORENJA VAS
2013
PLANINC JANEZ
1954 KRANJ
2015
PLANINC MARJAN
1970 MAJŠPERK
2013
PLANKO MATEJ
1972 SLIVNICA PRI CE. 2013
PLANOVŠEK PRIMOŽ
1973 REČICA OB SAVIN. 2014
PLENIČAR GALUN POLONA 1977 POLJČANE
2013
PLEŠEC MIROSLAV
1948 MEDVODE
2013
PLEŠNIK TEJA
1984 VINSKA GORA
2014
PLEVNIK STANISLAV
1952 SLOVENJ GRADEC 2015
PLOHL MITJA
1962 RUŠE
2015
PLUT DUŠAN
1973 SEMIČ
2014
PLUT MARTIN
1960 SEMIČ
2013
POČERVINA ANDREJ
1968 INTEGRAL
2015
PODBEVŠEK POLONA 1987 ONGER
2014
PODERGAJS BENEDIKT 1953 VOJNIK
2015
PODGRAJŠEK BOŠTJAN 1973 SLOVENSKE KONJ. 2014
PODGRAJŠEK PETER
1968 ZREČE
2013
PODKRAJŠEK GREGOR 1985 LITIJA
2014
PODLESNIK NINA
1977 HUDOURNIK
2014
PODLESNIK STRNAD BARBARA 1974 KRIM
2013
PODLOGAR DUŠAN
1960 GORJE
2013
PODOBNIK ANICA
1972 CERKNO
2015
PODOBNIK GABRIJEL
1958 CERKNO
2014
PODPEČAN IVAN
1947 GALICIJA
2014
PODRZAVNIK LUDVIK
1954 RADLJE OB DRAVI 2014
POGAČAR JANEZ
1952 KOMENDA
2014
POGAČAR MIROSLAV
1959 RADOVLJICA
2013
POGAČNIK MATJAŽ
1972 POŠTA IN TEL. LJ. 2013
POGAČNIK MATKO
1937 RADOVLJICA
2015
POGAČNIK URŠA
1980 IMP LJUBLJANA
2013
POJE JOŽE
1969 KOČEVJE
2014
POJE PETER
1977 KOČEVJE
2014
POLAK TOMAŽ
1966 CELJE-MATICA
2013
POLAVDER BOGOMIL
1956 ZABUKOVICA
2013
POLJAK STANE
1961 ČRNOMELJ
2014
POLLAK BOJAN
1943 KAMNIK
2015
POLLAK MARIJA
1947 KAMNIK
2013
POLUTNIK KARLO
1959 TRBOVLJE
2013
POMPE ANDREJ
1984 VELENJE
2014
PONEBŠEK ROMAN
1969 LITIJA
2015
PONIŽ RUPNIK ALEKSANDRA 1977 VIPAVA
2014
POSAVEC ROBERT
1968 KRIŽE
2015
POSEGA VALENTINA
1963 POSTOJNA
2015
POTISK JASNA
1983 PTUJ
2015
POTOČNIK BOGDAN
1970 MARIBOR - MATICA 2014
POTOČNIK IRENA
1955 ŽALEC
2014
POTOČNIK JOŽE
1954 ŽALEC
2014
POZNIČ JOŽEF
1974 NAZARJE
2015
POZNIČ SIMON
1986 BOHOR SENOVO 2014
PRAH ANTON
1964 LISCA SEVNICA
2014
PRAH JOŽE
1963 LISCA SEVNICA
2014
PRAH MARTA
1962 OŽBALT - KAPLA 2013
PRAH ZIDAR ANA
1969 LISCA SEVNICA
2014
PRAPROTNIK TOMI
1964 VELENJE
2015
PRAŠNIKAR DUŠAN
1977 DOMŽALE
2014
PRAZNIK JANEZ
1969 SLOVENJ GRADEC 2014
PREDOLNIK ZORAN
1967 ŠMARTNO OB PAKI 2014
PREGEL ALEŠ
1975 LITIJA
2015
PREGLAV ERNEST
1940 BRICNIK MUTA
2015
PREGRAD JOŽE
1960 MARIBOR - MATICA 2014
PRELOVŠEK JANJA
1982 ŽELEZNIČAR LJ
2014
PRELOVŠEK UROŠ
1967 ISKRA KRANJ
2013
PREMERL KATARINA
1947 INTEGRAL
2013
PREMERL MITJA
1944 INTEGRAL
2013
PRETNAR JANEZ
1945 RADOVLJICA
2014
PREZL MARJETKA
1961 ZA SELŠKO DOL. Ž. 2015
PRIMAR MARKO
1958 POLJE
2014
PRIMC MIŠO
1962 GRMADA
2013
PRISTAVNIK ALOJZIJ
1945 RAVNE NA KOR. 2014

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

2013 ABD
AB
A
2011 ABDG
2005 ADG
AB
2015 ABD
AB
2013 ABD
2014 ABD
A
AB
A
2015 ABD
2014 ABDG
AB
A
AB
A
AB
AB
AB
A
AB
A
2008 ABDG
2015 ABD
2014 ABD
AB
A
2014 ABD
A
A
A
AB
A
A
2013 ABD
A
2014 ABD
2015 A - K
2013 ABD
2013 ABD
A
2014 ABD
A
2015 ABD
AB
A
2014 ABD
A
AB
A
AB
2010 ABDG
2006 ABD
2013 ABD
AB
2015 ABD
2014 ABD
A
2014 ABD
AB
2013 ABD
AB
A
2013 ABDG
A
2010 ABD
2014 ABD
A
AB
2013 ABD
2014 ABD

zap priimek in ime
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

PROGAR ANTON
1941
PROSEN TINA
1990
PRŠA DARKO
1985
PRŠA IGNAC
1956
PŠENIČNIK DAMJAN
1978
PUC MIRAN
1971
PUČKO BORIS
1954
PUČNIK LIDIJA
1959
PUGELJ ANICA
1955
PULKO RADOVAN
1971
PUNGARTNIK SREČKO 1948
PURG ANTON
1943
PURKART VILMA
1958
PURNAT ZDENKO
1975
PUSTOTNIK BOJAN
1965
RADEK TADEJA
1977
RAIČIĆ BARBARA
1974
RAJH FRANCI
1941
RAJNER BRANKA
1960
RAMŠAK PAJK JOŽICA 1970
RATEJ JOŽEF KONRAD 1943
RATEJ ZLATKO
1967
RAUCH RUDOLF
1935
RAVNIHAR PRIMOŽ
1968
RAVNIK BOŠTJAN
1977
RAVNIKAR MATJAŽ
1957
REBERNIK MARJAN
1964
RECER ŠPELA
1971
REČNIK-KRAJNC ILKA 1967
REDNAK HERMAN
1942
RELJANOVIČ ZVONKO 1966
REMIC JANA
1965
REMS MARKO
1962
RENČELJ DRAGO
1948
RENER OLGA
1947
REPNIK PETER
1981
REPNIK SONJA
1950
REPOVŽ PETER
1953
RESNIK MARJETA
1953
RETKO IRENA
1954
REZMAN IGOR
1969
RIBIČ TEREZIJA
1954
RIGLER MATJAŽ
1979
RIHAR GREGOR
1971
RIJAVEC ANA MARIJA
1990
RITONJA MIRAN
1961
RMAN NINA
1982
ROBAS ALENKA
1972
ROBIČ ANTON
1967
ROJC BOGDAN
1947
ROJC IZTOK
1975
ROJINA ŠTEFAN
1956
ROJTEN JURE
1978
ROSENSTEIN BOŠTJAN 1961
ROŠKAR JOŽE
1972
ROTOVNIK BOJAN
1976
ROTOVNIK JOŽE
1970
ROZMAN ANŽE
1990
ROŽIČ ALENKA
1975
ROŽIČ ANDREJ
1978
ROŽIČ JOŽEF
1943
ROŽIČ KATARINA
1980
ROŽIČ ZORAN
1964
ROŽMAN FRANC
1960
RUČIGAJ KLEMEN
1975
RUČIGAJ MARJAN JOŽEF 1948
RUDOLF JANEZ
1958
RUPAR ALOJZ
1941
RUPAR MOJMIR
1963
RUPNIK IVAN
1956
RUS JERNEJ
1952
RUSIMOVIČ TOMAŽ
1950
RUTAR INES
1978
RUTAR SAMO
1987

KRKA NOVO MEST. 2014
HORJUL
2013
MATICA MURSKA S.2013
MATICA MURSKA S.2015
SLOVENSKE KONJ. 2013
RPD DOLGA POT 2013
MARIBOR - MATICA 2013
SLOVENSKE KONJ. 2015
VELENJE
2015
OBČINE KIDRIČEV. 2014
MARIBOR - MATICA 2014
PTUJ
2015
KOBARID
2015
GORNJI GRAD
2014
BLAGOVICA
2014
PTUJ
2013
OPD KOPER
2013
PLANIKA MARIBOR 2015
KOČEVJE
2013
RTV
2013
ŽELEZNIČAR CE 2015
ŽELEZNIČAR CE 2015
TOLMIN
2015
ŽIROVNICA
2013
VRHNIKA
2015
KAMNIK
2015
HAKL
2015
MARIBOR - MATICA 2015
FRAM
2015
INTEGRAL
2015
SATURNUS
2015
RADOVLJICA
2013
POHODNIK NM
2014
OŽBALT - KAPLA 2015
KRIŽE
2013
FRAM
2015
VRHNIKA
2013
ŠENTJERNEJ
2014
SLOVENSKA BISTR.2014
LJUBNO OB SAVIN. 2013
ŠOŠTANJ
2013
VELENJE
2014
VELIKE LAŠČE
2013
HUDOURNIK
2014
ŽALEC
2013
PTUJ
2015
TREBNJE
2013
POLET ŠENTRUP. 2013
GOZD MARTULJK 2015
SEŽANA
2014
KOBARID
2015
VIHARNIK
2015
GORNJI GRAD
2015
SLIVNICA PRI CE. 2014
HAKL
2013
ŠOŠTANJ
2014
SLOVENJ GRADEC 2013
KRIŽE
2015
TRŽIČ
2015
BOHINJSKA BISTR. 2014
TRŽIČ
2015
DOBROVLJE-BRAS. 2015
DRAVOGRAD
2013
JEGLIČ
2014
ISKRA KRANJ
2015
ISKRA KRANJ
2015
LOGATEC
2015
LISCA SEVNICA
2013
LISCA SEVNICA
2015
CERKNO
2013
LOGATEC
2013
INTEGRAL
2015
IMP LJUBLJANA
2014
TOLMIN
2013

2014 ABD
A
A
2014 ABD
AB
A
A
2015 ABD
A
A
2014 ABDG
A
A
2014 ABDG
AB
A
A
AB
A
A
AB
AB
A
2013 ABD
2014 ABD
A
AB
AB
AB
AB
A
2013 ABD
A
A
AB
A
A
AB
A
A
AB
2014 ABD
2013 ABD
2014 ABDG
A
2015 ABD
2013 ABD
A
A
2014 ABDG
2015 ABDG
A
A
A
AB
2014 ABDG
AB
A
AB
2013 ABDG
2015 ABCDG
A
A
2014 ABCDEGH
AB
2015 ABCDG
2013 ABD
2013 ABD
2014 ABDG
A
A
AB
AB
A

31

zap priimek in ime
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098

32

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

RUŽIČ JOŽE
1943 MATICA MURSKA S.2015
SAGADIN DAMIJAN
1977 FRAM
2013
SAGADIN JANEZ
1953 FRAM
2015
SAKELŠEK ALENKA
1958 ISKRA LJUBLJANA 2013
SAPAČ ŠTEFAN
1955 TRBOVLJE
2014
SAVINEK DARJA
1961 TABOR
2013
SEČNIK VILJEM
1973 ŠENTJOŠT
2013
SEDEJ BORIS
1964 IDRIJA
2014
SEDEVČIČ JOŽE
1957 NOVA GORICA
2013
SEGULIN ZLATKO
1955 ŽELEZNIČAR LJ
2013
SELIGER BOGDAN
1953 HORJUL
2013
SELIŠKAR JANEZ
1960 IMP LJUBLJANA
2015
SEMENIČ ANDREJA
1981 PODNANOS
2015
SEMPRIMOŽNIK BOŠTJAN 1976 VRANSKO
2014
SENICA JOŽE
1959 SLOVENJ GRADEC 2014
SENICA LINA
1993 LISCA SEVNICA
2015
SENICA VLASTA
1954 BRICNIK MUTA
2013
SENIČ IGOR
1963 GALICIJA
2014
SERINI DIANA
1965 KRKA NOVO MEST. 2014
SIMERL MARKO
1954 VEČER
2015
SIMŠIČ STANISLAV
1927 KAMNIK
2014
SIRK MILAN
1970 POLŽ
2015
SITAR ANTON
1943 VRANSKO
2013
SKAZA GAŠPER
1988 VOJNIK
2014
SKAZA MARJAN
1948 VELENJE
2013
SKLEDAR RAFAEL
1951 APD KOZJAK
2014
SKOBE ROBERT
1968 KRKA NOVO MEST. 2013
SKOBE ROZALIJA F.
1947 KRKA NOVO MEST. 2015
SKOBE RUDOLF ERVIN 1945 KRKA NOVO MEST. 2014
SKOBERNE JAN
1951 ISKRA LJUBLJANA 2014
SKOČIR JANA
1974 KOBARID
2014
SKOČIR LUKA
1983 DOMŽALE
2014
SKUBIC RADOVAN
1953 ZAGORJE
2015
SKUTNIK ERVIN
1949 BRICNIK MUTA
2013
SLABE JANEZ
1941 LOGATEC
2013
SLADIČ IGOR
1961 KRKA NOVO MEST. 2013
SLAK ANDREJ
1967 KAMNIK
2013
SLANC ANTON
1948 METLIKA
2013
SLEMENŠEK MARTIN
1950 MERCATOR
2015
SLOKAN FRANC
1953 LJUTOMER
2015
SLOKAN VERA
1957 NAZARJE
2014
SLOKAR RAJKO
1936 NOVA GORICA
2013
SLOVŠA PETER
1969 HORJUL
2013
SLUGA MOJCA
1983 GOZD MARTULJK 2013
SMOGAVEC MARTINA 1971 OPLOTNICA
2015
SMOLEJ MIRAN
1954 MAJŠPERK
2013
SMREKAR MITJA
1981 POSTOJNA
2015
SMREKAR VLADIMIR
1952 POSTOJNA
2015
SMRKOLJ MARIJA
1963 MORAVČE
2014
SMRTNIK SIMONA
1977 HORJUL
2015
SMUKAVEC URŠKA
1979 BOHINJSKA BISTR. 2014
SOBOČAN BOJAN
1949 RAŠICA
2014
SODNIK ZORAN
1968 KOMENDA
2014
SOKLIČ STANISLAV
1943 LJ. - MATICA
2015
SOMRAK FRANC
1949 KRKA NOVO MEST. 2013
SOTOŠEK JANKO
1963 LISCA SEVNICA
2014
STANONIK JOŽE
1939 ŠKOFJA LOKA
2013
STAREŠINIČ STANISLAV 1954 ČRNOMELJ
2014
STERLE INES
1983 GOZD MARTULJK 2013
STIPČIČ HERMINA
1963 VOJNIK
2015
STOPAR SABINA
1979 ČRNOMELJ
2015
STRAJNAR BENEDIKT 1984 ŠENTJOŠT
2014
STRANŠČAK LADKA
1952 OPD KOPER
2013
STRAŠEK IVAN
1954 ŠMARJE PRI JELŠ. 2013
STRAŽAR TOMAŽ
1961 POLJE
2015
STRAŽAR TOMAŽ
1958 SATURNUS
2013
STRAŽE IVAN
1940 ŽUSEM
2013
STRLE DOMEN
1990 SNEŽNIK ILIR. BIS. 2014
STRMŠEK OLGA
1958 SKALCA HOČE-SL. 2013
STRNAD MIRKO
1952 ŽELEZNIČAR MB 2013
STRNAD PETER
1975 ŽELEZNIČAR MB 2013
STRNAD PODLESNIK BOŠTJAN 1963 KRIM
2015
STRNIŠA KLAVDIJA
1986 BOČ-KOSTRIVNICA 2013
STROPNIK VLADO
1958 ŠOŠTANJ
2013

AB
2013 ABD
2012 ABD
2013 ABD
AB
A
2013 AD
A
2013 ABD
2013 ABD
A
2015 ABD
A
A
AB
A
2013 ABD
A
A
AB
A
AB
AB
A
A
A
A
2006 ABD
2011 ABCD
2014 ABD
AB
2014 ABD
2015 ABD
2013 ABD
A
AB
2013 ABCDG
A
2014 ABD
2013 ABD
2014 ABD
A
A
A
2015 ABD
AB
AB
2012 ABDG
A
A
A
AB
2014 ABD
2015 ABDG
AB
2014 ABD
2013 ABD
2014 ABD
A
A
A
A
2013 ABD
2013 ABD
2015 ABD
AB
AB
A
A
A
A
A
A
AB

zap priimek in ime
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

STROSAR DEAN
1969 VALENTIN STANIČ 2015
STRUNA MOJCA
1982 DRAGO BREGAR 2013
STRŽINAR ANDREJ
1982 VRHNIKA
2015
STUCHLY ANDREJ
1972 IMP LJUBLJANA
2014
STUPAN DANIJELA
1969 DRAVA MARIBOR 2014
SUHADOLNIK KRISTINA 1970 BOROVNICA
2014
SUHADOLNIK PETER
1970 VRHNIKA
2014
SUŠNIK MANCA
1978 RADOVLJICA
2013
SUŠNIK MATJAŽ
1984 KRANJ
2015
SVENŠEK ANTON
1951 LISCA SEVNICA
2014
SVET MARIJA MILENA 1967 ŠEMPETER V SAV. 2013
ŠAĆIRI DELIJA
1961 TISA
2014
ŠAFRAN MARJAN
1953 MATICA MURSKA S.2015
ŠALAMON ANDREJ
1976 ATOMSKE TOPLICE 2013
ŠALAMON CVETKA
1955 ATOMSKE TOPLICE 2015
ŠALAMON IVAN
1950 ATOMSKE TOPLICE 2015
ŠALEHAR ALOJZ
1963 TREBNJE
2015
ŠAMPERL JOŽEF
1968 HAKL
2013
ŠARC TOMAŽ
1967 RAŠICA
2015
ŠEBALJ MIKŠE ŠTEFANIJA 1954 CERKNICA
2014
ŠEGA JOŽE
1963 SLOVENSKA BISTR.2014
ŠEGA VIKTORIJA
1965 SKALCA HOČE-SL. 2015
ŠEHOVIČ GORAN
1964 PODPEČ-PRESER. 2013
ŠEMROV ALJAŽ
1990 POSTOJNA
2014
ŠEMROV NEVA
1964 POSTOJNA
2013
ŠEŠKO ANTON
1941 LISCA SEVNICA
2014
ŠEŠKO VINKO
1937 LISCA SEVNICA
2014
ŠILAK PETER
1979 PTUJ
2014
ŠILD FRANC
1965 SLOVENSKE KONJ. 2014
ŠINKO FRANC
1954 GRMADA
2013
ŠINKOVEC MILAN
1970 KOMENDA
2015
ŠIP DUŠAN
1948 ŽALEC
2014
ŠKEDELJ RUDOLF
1953 SEMIČ
2013
ŠKEDELJ VINKO
1959 SEMIČ
2015
ŠKERBINEK DANILO
1940 APD KOZJAK
2015
ŠKETA ALBIN
1951 DOBROVLJE-BRAS. 2015
ŠKETA SILVA
1956 DOBROVLJE-BRAS. 2015
ŠKOBERNE MARTIN
1954 POŠTE IN TEL. CE 2014
ŠKOF FRANC
1956 AVTOTEHNA
2013
ŠKOFLEK JANEZ
1957 DOBRNA
2014
ŠKOLC JOŽE
1959 VRHNIKA
2014
ŠKORJA MARJETKA
1960 SLOVENJ GRADEC 2015
ŠKRJANEC UROŠ
1971 POŠTA IN TEL. LJ. 2013
ŠKRLJ JERICA
1949 BLAGAJANA
2014
ŠKRLJ RAJKO
1947 BLAGAJANA
2014
ŠKRUBEJ SLAVKO
1954 ZZV CELJE
2013
ŠLIBAR MATIJA
1979 JESENICE
2013
ŠMID GOJKO
1962 POŠTE IN TEL. CE 2014
ŠNUDERL MATEJ
1968 FRAM
2013
ŠOLAR JERCA
1970 BLED
2014
ŠPANRING GVIDO
1967 POLJČANE
2015
ŠPEHAR TOMAŽ
1977 KOČEVJE
2014
ŠPENDOV TONE
1963 ŽIROVNICA
2015
ŠTABUC IGOR
1967 TAM MARIBOR
2014
ŠTALC DRAGICA
1958 KRIŽE
2013
ŠTAMCAR PRIMOŽ
1977 TRŽIČ
2013
ŠTERBAN ANTON
1947 LAŠKO
2014
ŠTERN JANEZ
1973 RAVNE NA KOR. 2014
ŠTERN KATJA
1973 RAVNE NA KOR. 2014
ŠTIFTAR MARJETA
1964 TISA
2013
ŠTIGLIC MARTIN
1980 NAZARJE
2013
ŠTOK ZORAN
1956 POLZELA
2013
ŠTOKAR FRANC
1954 POLOM
2015
ŠTOKAR ROBERT
1977 POLOM
2015
ŠTORGELJ MOJCA
1985 REČICA OB SAVIN. 2015
ŠTROMAJER ALOJZ
1953 BREZJE
2013
ŠTUBIČAR MILAN
1952 DRAVA MARIBOR 2015
ŠTUMBERGER JOŽE
1951 RUŠE
2015
ŠTUPAR FRANC
1963 JEGLIČ
2013
ŠTURM IVAN
1948 AK SLOV. BISTR. 2015
ŠUBIC ROBERT
1966 ŽIRI
2014
ŠULER MILAN
1955 SLOVENJ GRADEC 2014
ŠULIGOJ ALDO
1956 NOVA GORICA
2013
TABERNIK KATJA
1947 KAMNIK
2013

2014

2014

2014

2012

2014
2013
2014
2013
2015

2015

2013
2015

2013
2013
2013
2013

2015
2014
2013
2013

2013
2015
2015
2015
2015
2009
2013

A
A
A
ABCD
A
A
A
AB
A
A
A
ABDG
A
A
A
AB
ABD
AB
A
AB
AB
ABD
AB
A
A
AB
ABD
ABD
ABD
ABD
ABD
AB
A
A
A-K
A
A
A
ABD
AB
AB
ABD
A
A
AB
ABD
ABDG
AD
ABD
AB
AB
A
ABD
ABD
AD
ABD
A
A
A
A
A
ABD
ABD
ABD
A
A
ABD
AB
A
ABCDE
A
AB
ABD
ABD

DELO KOMISIJ PZS
zap priimek in ime
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

TAJNIK MARTIN
1945
TAJNIK MATEJA
1984
TAJNIKAR ALENKA
1976
TALER LUKA
1978
TARKUŠ MIRAN
1955
TAVČAR FRANC
1962
TAVČER MITJA
1967
TEKAVEC RUŽA
1939
TELBAN LOVRO
1957
TERLIKAR TONČKA
1957
TERŽAN ADOLF
1970
TEŽAK JOŽEF
1935
TISEL ROBERT
1968
TIŠLARIČ JOŽEF
1967
TOČAJ BOJAN
1955
TODOROVIČ IRISLAV
1965
TOMAN RAJKO
1971
TOMAŽIN ALOJZ
1949
TOMAŽIN POLONA
1975
TOMINŠEK IGOR
1968
TOMŠIČ ANDREJA
1965
TOMŠIČ EDVARD
1964
TOMŠIČ STANISLAV
1947
TONIN MATEJA
1962
TOPLAK ROMAN
1959
TOPOLČNIK ALOJZ
1946
TOPOLNIK ELIZABETA 1967
TOPOLOVEC MARJAN 1951
TOŠ ALJA
1964
TOŠESKI BLAGOJA
1945
TOVŠAK CIRIL
1937
TOVŠAK SLAVICA
1950
TRAFELA FRANC
1966
TRAMPUŠ NATAŠA
1975
TRAMPUŠ NEŽA
1939
TRAMPUŽ IVAN
1965
TRATAR ROMAN
1975
TRBOVC JAKOB
1952
TRBOVC STANISLAV
1957
TRČEK DRAGO
1955
TRČEK URŠKA
1987
TROBEC MATEJ
1983
TROBEVŠEK TADEJ
1978
TROBIŠ MOJCA
1982
TROJNER BESEDIĆ MAJA 1979
TROP BOGOMIR
1956
TROP PRIMOŽ
1973
TROPE ANTON
1963
TRSTENJAK FRANC
1944
TURK DENIS
1966
TURKOVIĆ TINA
1988
TURNŠEK DARINKA
1954
TURŠIČ TINE
1993
UDIR BLAŽKA
1992
UDOVČ MATEJA
1974
ULAGA DARKO
1965
ULAGA EGON
1966
ULE ŠTEFKA
1960
UMEK GREGOR
1988
UMEK JOŽE
1992
URAN VALENTINA
1970
UREVC JANJA
1967
UREVC RADO
1963
URH ŠTEFKA
1944
URLAVB IZTOK
1963
URŠIČ JANEZ
1951
URŠIČ JOŽICA
1957
URŠIČ MIROSLAV
1948
UZAR SREČKO
1953
UŽMAH SILVESTER
1960
VADNAL IZABEL
1981
VAHTER UROŠ
1968
VALENČAK LIDIJA
1957
VALENČIČ MIROSLAV
1956

MISLINJA
2013
VELENJE
2014
SLOVENSKE KONJ. 2014
RADOVLJICA
2015
TAM MARIBOR
2015
ŠKOFJA LOKA
2013
ŠEMPETER V SAV. .2014
POŠTA IN TEL. LJ. 2014
SOVODENJ
2013
RADOVLJICA
2013
LIBOJE
2015
POLJČANE
2013
LISCA SEVNICA
2014
POŠTA IN TEL. LJ. 2015
CELJE-MATICA
2014
ŠKOFJA LOKA
2013
SLOVENSKE KONJ. 2013
ŠKOFJA LOKA
2015
RADOVLJICA
2015
TISA
2014
LJ. - MATICA
2013
POLET ŠENTRUP. 2014
POŠTA IN TEL. LJ. 2013
POLJE
2015
GRMADA
2013
SLOVENSKA BISTR.2014
BOHINJSKA BISTR. 2015
DRAVA MARIBOR 2015
LJUBNO OB SAVIN. 2013
METLIKA
2013
JAKOBA ALJAŽA 2014
JAKOBA ALJAŽA 2014
HAKL
2015
ŠKOFJA LOKA
2014
ŠKOFJA LOKA
2013
POŠTA IN TEL. LJ. 2013
POŠTA IN TEL. LJ. 2013
DRAMLJE
2014
OJSTRICA
2014
GORENJA VAS
2013
FRAM
2015
SEŽANA
2013
JANEZ TRDINA
2015
VOJNIK
2014
PALOMA
2014
PREVALJE
2013
PTUJ
2015
INTEGRAL
2015
DRAVA MARIBOR 2013
NOVA GORICA
2013
SNEŽNIK ILIR. BIS. 2013
BOČ-KOSTRIVNICA 2015
VRHNIKA
2014
JESENICE
2013
KRANJ
2015
ŠEMPETER V SAV. 2014
VRELEC
2015
KOČEVJE
2013
BOHOR SENOVO 2014
ŠENTJOŠT
2013
ŠOŠTANJ
2015
RADOVLJICA
2014
BLED
2014
ZABUKOVICA
2013
RUŠE
2013
KOMENDA
2014
KOMENDA
2014
KAMNIK
2015
NAZARJE
2013
SLIVNICA PRI CE. 2014
POSTOJNA
2013
SLOVENSKE KONJ. 2014
RUŠE
2013
RUŠE
2015

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

2013 ABD
A
A
2015 ABD
2015 ABD
AB
AB
2014 ABD
AB
A
2015 ABD
A
A
A
A
2013 ABD
A
A
AB
A
2013 ABD
2014 ABD
2013 ABD
2015 ABD
2013 ABD
A
A
AB
A
A
2011 ABDG
AB
AB
A
A
2013 ABD
2013 ABD
A
AB
A
A
A
A
A
A
2013 ABD
2015 ABCDEG
AB
2013 ABD
2013 ABD
A
A
A
A
A
AB
A
2013 ABD
A
A
2002 AD
A
AB
A
2013 ABDG
2014 ABD
2014 ABD
2015 ABD
2005 ABD
AB
2013 ABD
2014 ABD
A
AB

zap priimek in ime
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija

VALTL PETER
1964 BRICNIK MUTA
2013
VANIČ NUŠA
1984 BREŽICE
2014
VARL JOŽE
1942 RADOVLJICA
2015
VAUPOTIČ FRANCI
1965 TAM MARIBOR
2015
VAUPOTIČ MAJDA
1975 DRAVA MARIBOR 2015
VEČKO RAJKO
1957 SLOVENJ GRADEC 2014
VEHAR OBLAK MIHAELA 1966 ŽIRI
2015
VERČEK REMS MOJCA 1967 POHODNIK NM
2014
VERČKO IVAN
1955 BRICNIK MUTA
2015
VERTELJ MATEJA
1980 LJ. - MATICA
2013
VERTIČ JANEZ
1951 PTUJ
2015
VERZELAK DANILO
1957 ŠMARTNO OB PAKI 2014
VEŠNAR DANICA
1945 ŽELEZNIČAR MB 2013
VEŠNAR MARJAN
1951 ŽELEZNIČAR MB 2013
VETERNIK ANDREJ
1980 ŠOŠTANJ
2015
VIDALI MARKO
1966 KRIŽE
2013
VIDALI MIHA
1980 DOMŽALE
2014
VIDEC JOŽEF
1959 LAŠKO
2013
VIDIC KARIN
1964 RADOVLJICA
2014
VIDIC MARA
1960 TOLMIN
2015
VIDMAR BRANKO
1958 IDRIJA
2013
VIDMAR NINA
1984 LJ. - MATICA
2015
VIDMAR SREČKO
1952 AJDOVŠČINA
2014
VIDMAR ŠPELA
1983 GOZD MARTULJK 2015
VIDOVIČ BORUT
1977 PTUJ
2014
VIDOVIČ JOŽE
1973 OBČINE KIDRIČEV. 2015
VIDOVIČ UROŠ
1973 PTUJ
2014
VIDOVIČ VLASTA
1971 PTUJ
2014
VIHAR BOŠTJAN
1988 DRAVA MARIBOR 2014
VILTUŽNIK VERONIKA 1960 PREVALJE
2015
VIMPOLŠEK MARTIN
1942 BREŽICE
2014
VINKO MARKO
1984 NAVEZA
2015
VIRIJANT FRANC
1953 KOMENDA
2013
VITEZ ADRIANA
1961 OPD KOPER
2014
VITEZ IRENA
1987 OPD KOPER
2013
VITEZ IVICA
1956 TREBNJE
2015
VITEZ MILOJKA
1955 TREBNJE
2015
VNUK DAMIJAN
1976 HAKL
2013
VOBIČ STANKA
1958 FRAM
2015
VOBIČ STAŠO
1984 FRAM
2013
VOBIČ ZORAN
1959 FRAM
2015
VODENIK MARKO
1962 ŽELEZNIČAR CE 2014
VODOPIVEC GREGOR 1986 AJDOVŠČINA
2015
VODOPIVEC TINA
1983 NOVA GORICA
2014
VODUŠEK VINKO
1959 DRAMLJE
2014
VOGEL MARKO
1978 MEŽICA
2013
VOGRINC MILAN
1957 GALICIJA
2014
VOGRINEC BORIS
1981 VINSKA GORA
2014
VOGRINEC JOŽEFA
1965 PTUJ
2013
VOK LIPOVŠEK MARIJA 1969 ZABUKOVICA
2013
VOLKAR JANEZ
1952 KAMNIK
2015
VOLKAR TROBEVŠEK MOJCA 1981 JANEZ TRDINA 2015
VOLONTAR KLEMEN
1962 JESENICE
2015
VONČINA LIDIJA
1952 NOVA GORICA
2013
VOROŠ JANOŠ
1962 MATICA MURSKA S.2015
VOŠINEK DAVORIN
1965 POLJČANE
2015
VOVK DANIJEL
1939 ŽELEZNIČAR CE 2015
VRAČKO FRANC
1958 LOVRENC NA POH. 2013
VRAČKO PRIMOŽ
1987 LOVRENC NA POH. 2015
VRATANAR MIRAN
1955 REČICA OB SAVIN. 2014
VRBNJAK BOJAN
1963 TAM MARIBOR
2014
VRČKOVNIK MAJA
1987 LJUBNO OB SAVIN. 2015
VRČKOVNIK PETER
1973 ŠMARTNO OB PAKI 2015
VREČEK JURE
1962 RADOVLJICA
2013
VRHOVŠEK LEON
1971 FRAM
2015
VUKOBRAT MILOŠ
1958 MARIBOR - MATICA 2015
VUKOVIČ BORUT
1951 LITIJA
2015
WILHELM ANDREJA
1961 SLOVENJ GRADEC 2014
WILLEWALDT MATIC
1988 RADOVLJICA
2015
ZADEL ALOJZ
1944 OPD KOPER
2014
ZAJC JOŽE
1962 MERCATOR
2013
ZAJC MATEJ
1980 SOVODENJ
2014
ZAJEC MIHAEL
1950 SLOVENJ GRADEC 2015
ZAJEC ROBERT
1969 POLJE
2013

2013 ABD
AB
2015 ABD
A
AB
A
2011 ABD
A
2015 ABD
2013 ABDG
2015 ABD
A
A
2005 ABD
A
2013 ABD
A
AB
A
2015 ABD
ABDG
A
A
A
2014 ABCD
A
2014 ABD
2014 ABD
A
2015 ABD
2014 ABD
A
AB
A
A
AB
AB
AB
AB
A
AB
A
A
AB
2014 ABD
A
AB
A
A
A
2015 ABDG
A
2015 ABCDEGH
2006 ABD
AB
A
AB
AB
2015 AD
2014 ABD
AB
2015 ABD
2014 ABCDG
A
2015 ABD
AB
AB
2014 ABD
A
2014 AD
2013 ABD
A
2011 ABD
A

33

zap priimek in ime
zap
1321
1322
1321
1323
1322
1324
1323
1325
1324
1326
1325
1327
1326
1328
1327
1329
1328
1330
1329
1331
1330
1332
1331
1333
1332
1334
1333
1335
1334
1336
1335
1337
1336
1338
1337
1339
1338
1340
1339
1341
1340
1342
1341
1343
1342
1344
1343
1345
1344
1346
1345
1347
1346

priimek in ime
ZALAR BIZJAK SONJA
ZALOŽNIK
ANASONJA
ZALAR
BIZJAK
ZAMUDA
LEON
ZALOŽNIK ANA LOJZE
ZAVERŠNIK
EGIDIJ
ZAMUDA
LEON
LOJZE
ZAVERŠNIK EGIDIJ
JOŽE
ZAVERŠNIK
ZAVRŠNIK BOJAN
ZAVERŠNIK
JOŽE
ZDOLŠEK MATJAŽ
ZAVRŠNIK
BOJAN
ZEBIČ
ZLATKO
ZDOLŠEK MATJAŽ
ZELNIKZLATKO
ALOJZ
ZEBIČ
ZIDAR JANEZ
ZELNIK
ALOJZ
ZIH MATEVŽ
ZIDAR
JANEZ
ZLATINEK
STANISLAV
ZIH
MATEVŽ
ZMRZLIKAR
PETER
ZLATINEK STANISLAV
ZORKO ALENKA
ZMRZLIKAR
PETER
ZORKO ALENKA
JANKO
ZORKO
ZUBIN ALDO
ZORKO
JANKO
ZUPANALDO
ALJAŽ
ZUBIN
ZUPAN ALJAŽ
DOMEN
ZUPAN
ZUPAN DOMEN
MOJCA
ZUPAN
ZUPANCMOJCA
DARKA
ZUPAN
ZUPANC DARKA
MIRO
ZUPANC
ZUPANC MIRO
MONIKA
ZUPANC
ZUPANC
PETER
ZUPANC MONIKA
ZUPANČIČ
DEJAN
ZUPANC
PETER
ZUPANČIČ DEJAN
META
ZUPANČIČ
ZUPANČIČ META
PRIMOŽ
ZUPANČIČ
ZUPANČIČ PRIMOŽ
VOJKO
ZUPANČIČ

1347 ZUPANČIČ VOJKO

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija
rojen
1948
1947
1948
1992
1947
1962
1992
1963
1962
1966
1963
1975
1966
1952
1975
1934
1952
1956
1934
1990
1956
1959
1990
1946
1959
1953
1946
1960
1953
1951
1960
1988
1951
1974
1988
1978
1974
1950
1978
1966
1950
1979
1966
1951
1979
1978
1951
1991
1978
1974
1991
1959
1974

planinsko društvo kopna snežna kategorija
VRHNIKA
2013 2013 AD
ŠMARJE PRI JELŠ. 2013
2015 2013
2015 AD
ABD
VRHNIKA
POLJČANE
2014
A
ŠMARJE PRI JELŠ. 2015 2015 ABD
MISLINJA
2013 2007 A
ABD
POLJČANE
2014
MISLINJA
2013 2007
2013 ABD
ABD
MISLINJA
2013
ŽIROVNICA
2014
2014
ABD
MISLINJA
2013 2013 ABD
ŠENTJUR
2013 2014 ABD
A
ŽIROVNICA
2014
LISCA SEVNICA
2014 2014 A
ABD
ŠENTJUR
2013
ISKRA SEVNICA
KRANJ
2015 2014 ABD
A
LISCA
2014
ŠKOFJA
LOKA
2014 2014 A
ABD
ISKRA
KRANJ
2015
GORNJALOKA
RADGONA 2014
2014 2014 ABD
A
ŠKOFJA
RIBNICA NA
POH. 2014
2014
AB
GORNJA
RADGONA
A
KOMENDA
2013
2013
ABD
RIBNICA NA POH. 2014
AB
PTUJ
2014 2013 ABD
A
KOMENDA
2013
ŠENTJUR
2013
AB
PTUJ
2014
A
OPD KOPER
2013 2013 AB
ABD
ŠENTJUR
2013
LITIJAKOPER
2014 2013 ABD
AB
OPD
2013
RADOVLJICA
2014
A
LITIJA
2014
AB
SKALCA HOČE-SL. 2014
2013
A
RADOVLJICA
A
VELENJE
2015
A
SKALCA HOČE-SL. 2013
A
ZABUKOVICA
2014
AB
VELENJE
2015
A
BOHINJSKA BISTR. 2014
2015
A
ZABUKOVICA
AB
MISLINJA
2013
A
BOHINJSKA BISTR. 2015
A
ZAGORJE
2015
A
MISLINJA
2013
A
JESENICE
2013
A
ZAGORJE
2015
A
RAŠICA
2014 2014 A
ABD
JESENICE
2013
HRASTNIK
2014 2014 ABD
AB
RAŠICA
2014

1959 HRASTNIK

2014

AB

zap priimek in ime
zap
1347
1348
1347
1349
1348
1350
1349
1351
1350
1352
1351
1353
1352
1354
1353
1355
1354
1356
1355
1357
1356
1358
1357
1359
1358
1360
1359
1361
1360
1362
1361
1363
1362
1364
1363
1365
1364
1366
1365
1367
1366
1368
1367
1369
1368
1370
1369
1371
1370
1372
1371

priimek in ime
ZUPANČIČ VOJKO
ZUPANIČ
ZUPANČIČMILAN
VOJKO
ŽAGAR DANIJEL
ZUPANIČ
MILAN
ŽAGAR
EMIL
ŽAGAR DANIJEL
ŽAGAR EMIL
FRIDERIK
ŽAGAR
ŽAGAVEC
IRENA
ŽAGAR
FRIDERIK
ŽELE TANJA
ŽAGAVEC
IRENA
ŽEROVNIK
ŽELE
TANJAMAJA
ŽIST
MAGDA
ŽEROVNIK MAJA
ŽIVKOVIĆ
MLADEN
ŽIST
MAGDA
ŽIŽEK DUŠAN
ŽIVKOVIĆ
MLADEN
ŽIŽMOND
ANTON
ŽIŽEK
DUŠAN
ŽNIDAR JOŽE
ŽIŽMOND
ANTON
ŽNIDARČIČ
ALBIN
ŽNIDAR
JOŽE
ŽNIDARŠIČ SAMO
ŽNIDARČIČ
ALBIN
ŽOHAR ANASAMO
MARIJA
ŽNIDARŠIČ
ŽOHAR ANA
MATJAŽ
ŽOHAR
MARIJA
ŽOHAR MATJAŽ
MIRAN
ŽOHAR
ŽUGELJ
JOŽEF
ŽOHAR MIRAN
ŽUK TONIJOŽEF
ŽUGELJ
ŽUMER
ANITA
ŽUK
TONI
ŽUNEC JOŽEF
ŽUMER
ANITA
ŽUPAN VINCENC
ŽUNEC
JOŽEF
ŽUŽEK PAVEL
ŽUPAN
VINCENC
ŽVEGLER
ROMAN
ŽUŽEK PAVEL
ŽVEGLIČ
LUKA
ŽVEGLER ROMAN

1372 ŽVEGLIČ LUKA

rojen planinsko društvo kopna snežna kategorija
rojen
1959
1946
1959
1982
1946
1969
1982
1942
1969
1953
1942
1977
1953
1985
1977
1943
1985
1968
1943
1959
1968
1953
1959
1963
1953
1954
1963
1960
1954
1965
1960
1966
1965
1962
1966
1961
1962
1976
1961
1983
1976
1934
1983
1965
1934
1959
1965
1966
1959
1980
1966

planinsko društvo kopna snežna kategorija
HRASTNIK
2014
AB
RUŠE
2015
AB
HRASTNIK
2014
AB
BOVEC
2013
AB
RUŠE
2015
AB
VELIKE
LAŠČE
2014
A
BOVEC
2013
AB
SLIVNICA
PRI CE. 2014
2013
AB
VELIKE
LAŠČE
A
DOBRNA PRI CE. 2013
2013
A
SLIVNICA
AB
POSTOJNA
2015 2015 A
ABD
DOBRNA
2013
GORNJI GRAD
2013 2015 ABD
A
POSTOJNA
2015
VELENJEGRAD
2015
A
GORNJI
2013
A
KRKA NOVO MEST. 2015
2013 2013 A
ABD
VELENJE
MERCATOR
2015 2013 ABD
AB
KRKA
NOVO MEST. 2013
VELENJE
2013 2013 AB
ABD
MERCATOR
2015
LOČE
2015 2013
2015 ABD
ABD
VELENJE
2013
SEŽANA
2013 2015
2013 ABD
ABD
LOČE
2015
TAM MARIBOR
2014 2013 ABD
A
SEŽANA
2013
TRŽIČMARIBOR
2013
A
TAM
2014
A
ŽALEC
2014 2014 A
ABD
TRŽIČ
2013
PREBOLD
2015 2014 ABD
A
ŽALEC
2014
SEMIČ
2015
A
PREBOLD
2015
A
KOČEVJE
2014
A
SEMIČ
2015
A
RAŠICA
2015
A
KOČEVJE
2014
A
RAVNE NA KOR. 2015
2014 2011 A
ABD
RAŠICA
ŠENTJERNEJ
2013 2011
2013 ABD
ABD
RAVNE
NA KOR. 2014
DOBRNA
2015 2013 ABD
AB
ŠENTJERNEJ
2013
DRAMLJE
2014
A
DOBRNA
2015
AB
LISCA
SEVNICA
2014
AB
DRAMLJE
2014
A

1980 LISCA SEVNICA

2014

AB

Seznam pripravnikov za kategorijo A v letu 2013
Seznam pripravnikov za kategorijo A v letu 2013
zap priimek in ime

rojen planinsko društvo

podaljšano

zap priimek in ime

rojen planinsko društvo

podaljšano

zap
1
12
23
34
45
56
67

rojen
1970
1973
1970
1991
1973
1994
1991
1993
1994
1992
1993
1970
1992

podaljšano
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

zap
8
89
109
11
10
12
11
13
12

rojen
1992
1958
1992
1988
1958
1992
1988
1967
1992
1959
1967

podaljšano
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

7

priimek in ime
BASTL FRANC
ČEŠEKFRANC
ANDREJ
BASTL
DOBNIKANDREJ
MONJA
ČEŠEK
DOLINARMONJA
NIKA
DOBNIK
DROBNIČ
POLONA
DOLINAR NIKA
JEGER MATIC
DROBNIČ
POLONA
KAVČIČMATIC
PETER
JEGER
KAVČIČ PETER

planinsko društvo
NAZARJE
ŽALEC
NAZARJE
POLJČANE
ŽALEC
VRHNIKA
POLJČANE
LJ. - MATICA
VRHNIKA
LOVRENC
NA POH.
LJ.
- MATICA
ŽALEC
LOVRENC
NA POH.

1970 ŽALEC

2013

13

priimek in ime
KONOVŠEK TJAŠA
LAMPRET LEA
KONOVŠEK
TJAŠA
LIČEN JURIJ
LAMPRET
LEA
PARADIŽ
ESTERA
LIČEN JURIJ
TRČEK JOŽE
PARADIŽ
ESTERA
ZAKŠEKJOŽE
ANTON
TRČEK
ZAKŠEK ANTON

planinsko društvo
ŠOŠTANJ
LJ. - MATICA
ŠOŠTANJ
NOVA
GORICA
LJ.
- MATICA
LOVRENC
NA POH.
NOVA
GORICA
REGA
LOG
LOVRENC NA POH.
VIDEMLOG
REGA

1959 VIDEM

2013

NAKNADNO REGISTRIRANI VPZS 2013 (po 1. 3. 2013)
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zap.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

priimek in ime
BAJCER BARBARA
BIJOL VALENTINA
BIRSA ALJAŽ
BOKŠAN GORAZD
BOROVŠAK JAKOB
BREČKO JURE
CANKAR FRANC
ČMER MITJA
DAUGUL ROMANA
DREV MATEJA
ERŠTE ALOJZIJ
FRANTAR MARJETA
GOLJA GREGOR
GORENC EVA
HERIČ JANEZ

roj.
1991
1971
1979
1965
1992
1981
1950
1951
1984
1971
1949
1980
1975
1986
1952

planinsko društvo
VELENJE
BOHINJSKA BISTRICA
NOVA GORICA
CELJE-MATICA
MATICA MURSKA SOBOTA
RADEČE
ONGER
ZZV CELJE
POŠTE IN TELEKOMA CELJE
VINSKA GORA
BRICNIK MUTA
RAŠICA
ŠENTJERNEJ
VRHNIKA
HAKL

kat.
kopna snežna
A
2013
A
2015
A
2015
ABCDG 2016 2016
A
2015
ABDG
2015 2015
A
2015
ABD
2015 2015
AB
2015
A
2015
A
2015
ABD
2014 2013
AD
2015 2015
A
2016
A
2015

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

BOROVŠAK JAKOB
BREČKO JURE
CANKAR FRANC
ČMER MITJA
DAUGUL ROMANA
DREV MATEJA
ERŠTE ALOJZIJ
FRANTAR MARJETA
GOLJA GREGOR
GORENC EVA
HERIČ JANEZ
HOLEŠEK MARIJANA
ILJAŽ BOJANA
JANŽOVNIK DAVOR
JEŽ ANDREJ
KOFLER ANITA
KOLAR ALJAŽ
KOLAR MARTINA
KOSMAČIN TADEJ
KOTNIK DANIJELA
KOVAČIČ MAJDA
KOZJEK URŠKA
KRAPEŽ DEJAN
LIPOVŠEK IGOR
MARC OŽBEJ
MEKE FRANC
MILOŠIČ DANILO
MLINAR ANDREJ
MORGUT MITJA
MOROJNA SILVIJ
MOŽE INGRID
MUHIČ MIRAN
NARAKS KOPRIVC NATAŠA
OBLAK MITJA
PEČNIK BOŠTJAN
POLAVDER JANJA
PORIĆ NERMIN
PROŠIČ ZLATKO
PUSTOTNIK BOJAN
RIBIČ RENATO
SCHOSS RUDOLF
ŠALAMON MAGDA
ŠLAMBERGER BRANKO
ŠMARČAN JURE
TRATNIK JANJA
URBANC URBAN
VELIGOŠEK ANDREJ
VENGAR ROK
ZUPANČIČ DAMJAN
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1992
1981
1950
1951
1984
1971
1949
1980
1975
1986
1952
1956
1982
1971
1994
1980
1991
1975
1974
1975
1966
1963
1990
1969
1979
1948
1951
1975
1980
1964
1990
1961
1972
1987
1981
1958
1975
1968
1965
1967
1943
1962
1965
1984
1984
1979
1983
1988
1974

MATICA MURSKA SOBOTA
RADEČE
ONGER
ZZV CELJE
POŠTE IN TELEKOMA CELJE
VINSKA GORA
BRICNIK MUTA
RAŠICA
ŠENTJERNEJ
VRHNIKA
HAKL
KUM
PTUJ
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
MEŽICA
DOVJE-MOJSTRANA
VRANSKO
RADOVLJICA
JAKOBA ALJAŽA
NAVEZA
ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI
IMP LJUBLJANA
RAŠICA
ZABUKOVICA
AJDOVŠČINA
LENART V SLOV. GORICAH
NAVEZA
MEŽICA
SPD GORICA
TAM MARIBOR
SEŽANA
RTV
ZABUKOVICA
JAVORNIK - KOR. BELA
ČRNUČE
ZABUKOVICA
VRELEC
PODPEČ-PRESERJE
BLAGOVICA
ZZV CELJE
ONGER
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
POHORJE ZGORNJA POLSKAVA
TAM MARIBOR
PREBOLD
RADOVLJICA
ZABUKOVICA
JAVORNIK - KOR. BELA
POLET ŠENTRUPERT

A
ABDG
A
ABD
AB
A
A
ABD
AD
A
A
AB
A
A
A
A
A
AD
ABD
ABD
A
AB
A
AB
A
A
ABD
A
A
A
A
ABD
A
A
ABD
A
A
ABCD
AB
ABD
AB
AB
AB
A
A
A
A
A
ABD

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2015
2015
2014
2015
2016
2015
2015
2015
2016
2014
2015
2015
2016

2015
2015

2013
2015
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2015
2015
2014

2015

2014

2015

2015
2015

2014
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KOMISIJA ZA
VARSTVO
GORSKE NARAVE

Razpis za
priznanja
KVGN PZS
za leto 2013

V

skladu s Pravilnikom o priznanjih Komisije za varstvo gorske narave PZS objavlja KVGN PZS razpis za zbiranje predlogov
priznanj KVGN PZS za leto 2013
1.
Razpisujemo zbiranje predlogov za podelitev naslednjih priznaj KVGN PZS:
- Bronasto priznanje dr. Angele Piskernik
- Srebrno priznanje dr. Angele Piskernik
- Zlato priznanje dr. Angele Piskernik
- Diploma dr. Angele Piskernik

2.
Bronasto priznanja dr. Angele Piskernik
lahko dobi gorski stražar, varuh gorske narave,
ki je opravil ustrezno usposabljanje za gorskega stražarja ali varuha gorske narave in vsaj
5 let aktivno dela v odseku za varstvo narave
v PD ali odboru za varstvo gorske narave pri
MDO PD, se udeležuje licenčnih izpopolnjevanj in sodeluje na naravovarstvenih akcijah.
Izjemoma ga lahko dobi tudi drug posameznik, odsek za varstvo narave v planinskem
društvu ali odbor za varstvo gorske narave pri
MDO PD, ki več let zapored vzorno skrbi za
varovanje in ohranjanje gorske narave
3.
Srebrno priznanja dr. Angele Piskernik
lahko dobi gorski stražar ali varuh gorske
narave, ki je opravil ustrezno usposabljanje
za gorskega stražarja ali varuha gorske narave in vsaj 10 let aktivno dela v odseku za
varstvo narave v PD ali odboru za varstvo
gorske narave pri MDO PD, se redno udeležuje licenčnih izpopolnjevanj in sodeluje na
naravovarstvenih akcijah.
Izjemoma ga lahko dobi tudi drug posameznik, odsek za varstvo narave v PD ali
odbor za varstvo gorske narave pri MDO PD,
ki več let zapored vzorno skrbi za varovanje
in ohranjanje gorske narave.
4.
Zlato priznanje dr. Angele Piskernik
lahko dobi gorski stražar ali varuh gorske
narave, ki je opravil ustrezno usposabljanje
za gorskega stražarja ali varuha gorske narave
in vsaj 15 let aktivno dela v odseku za varstvo

narave ali odboru za varstvo gorske narave
pri MDO PD, se redno udeležuje licenčnih
izpopolnjevanj in sodeluje na naravovarstvenih akcijah.
Izjemoma ga lahko dobi tudi posameznik,
odsek za varstvo narave pri PD ali odbor za
varstvo gorske narave pri MDO PD, ki več let
zapored vzorno skrbi za varovanje in ohranjanje gorske narave.
5.
Diploma dr. Angele Piskernik se praviloma podeljuje gorskemu stražarju ali varuhu
gorske narave za njegovo življenjsko delo na
področju varovanja in ohranjanja gorske
narave.
Diplomo dr. Angele Piskernik lahko dobi
gorski stražar ali varuh gorske narave, ki je
uspešno opravil usposabljanje za gorskega
stražarja ali varuha gorske narave in najmanj
20 let dela na področju varstva gorske narave.
Pogoj za pridobitev tega priznanja je,
da je že dobitnik vseh priznanj dr. Angele
Piskernik.
6.
Predloge za priznanje je potrebno poslati
na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega
razpisa v dveh izvodih Odboru za varstvo
gorske narave pri MDO PD do 1. 12. 2013,
ta pa ga z mnenjem posreduje KVGN PZS
do 15. 12. 2013.
Predlogov, ki bodo prispeli po razpisanem roku, KVGN PZS ne bo obravnavala in
upoštevala.
7.
KVGN PZS bo obravnavala prispele predloge na svoji
seji. Nepopolni predlogi bodo
pozvani k dopolnitvi. Sklep o
podelitvi priznanj bo sprejela
KVGN PZS. Priznanja bodo
podeljena na Zboru delegatov
Komisije za varstvo gorske narave PZS, ki bo predvidoma 22.
2. 2014.
Načelnica KVGN PZS
Irena Mrak l. r.
Obrazec za priznanja na
spletnem mestu PZS,

http://www.kvgn.pzs.si/novice.
php?pid=8681.

Alpska mesta gradijo
prihodnost,
foto splet
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Zaključek 11.
usposabljanja za
varuhe
gorske narave
v Valvazorjevem
domu
Marta Bašelj

V

nedeljo, 20. oktobra 2013, smo se udeleženci 11. usposabljanja za varuhe gorske narave zbrali v Valvazorjevem domu pod
Stolom, da bi podelili diplome, izkaznice in
značke tečajnikom, ki so uspešno zaključili
izobraževanje.
Na začetku nas je pozdravil Valentin Rezar, predstavnik PD Radovljica, ki se je letos
zelo potrudil z organizacijo tega zaključka.
Zatem smo se skupaj
z Janezom Bizjakom
sprehodili do Ajdne
(1064 m), skalne
vzpetine na južnem
pobočju gore Stol v
Karavankah in istoimenskega poznoantičnega arheološkega
najdišča. Z Ajdne je dobro viden severni del
Ljubljanske kotline, Zgornjesavska dolina z Jesenicami, Bled, Mežakla, Julijske Alpe in Stol.
Po vrnitvi je Irena Mrak pripravila predavanje o odpravah v Himalajo in poizkusih,
da bi tudi tam ljudem privzgojili navado, da
bi odpadke, ki ostanejo po odpravah, odnesli
v dolino.
Po predavanju nam je ekipa Valvazorjevega doma postregla z okusnim kosilom, za
tem pa nas je čakala podelitev diplom, izkaznic in značk letošnjim tečajnikom. Letos je
tečaj uspešno zaključilo 18 tečajnikov. Vsi so
uspešno opravili teste in napisali seminarske
naloge. Želimo jim, da bi nova znanja uspešno
uporabljali v času, ko skušamo k delovanju
človeka v njegovem okolju pristopati celovito,
in ko ugotavljamo, da so vplivi človeka na
gorski svet ter njegove žive in nežive sestavine veliko kompleksnejši od zgolj varovanja
zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst. Zahvaljujemo se vsem predavateljem, ki so se
tudi tokrat odzvali naši prošnji in predavali na
zanimiv in kvaliteten način, in PD Radovljica,
ekipi Valvazorjevega doma in Valentinu Rezar
za sodelovanje pri organizaciji zaključka 11.
usposabljanja za varuhe gorske narave.
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Varuhi gorske narave pri Valvazorjevemu domu, foto Marta Bašelj in Janez Senica

KONSAR CAA
tudi o gorskem
kolesarstvu
Irena Mrak

S

estanek Komisije za varstvo narave in
urejanje alpskega prostora (KONSAR) v
okviru Združenja planinskih organizacij alpskega loka Club Arc Alpin (CAA) je potekal
med 3. in 5. majem 2013 v Innsbrucku, letošnji
gostitelji pa so bili Avstrijci (Oesterreichischer
Alpenverein).
Dogodek je potekal v prostorih avstrijske
planinske zveze v Innsbrucku, kot organizator
pa se je izkazal Peter Hasslacher.
Na dnevnem redu je bilo devet tematik,
in sicer: potrditev zapisnika lanskega sestanka, poročilo vodje komisije pri CAA (Jörg
Ruckriegel; DAV), poročilo upravnega odbora
CAA in poročila ostalih komisij, primerjava
okoljskih izobraževanj v posameznih zvezah
CAA, opredelitev stališč CAA do načrtovanja
rabe prostora v Alpah, gorsko kolesarjenje in
okolje - oblikovanje stališč CAA do izvajanja
gorskega kolesarjenja, poročila nacionalnih
predstavnikov komisij, razno, razprava o lokaciji sestanka v letu 2014.
Del sestanka je bil namenjen vprašanju
varovanja kulturne pokrajine v Alpah, pri
čemer bo Planinska zveza Nemčije (DAV)
pripravila tematsko razstavo o tem področju,
na predlog udeležencev KONSAR sestanka pa
bo razstava potovala po državah. KONSAR
bo oblikoval skupna stališča in priporočila

o varovanju kulturne pokrajine v Alpah. Na
področju gorskega kolesarjenja (protokol je
bil oblikovan na predlog naše predstavnice na
lanskem sestanku KONSAR CAA Irene Brložnik) ne moremo sprejeti povsem enotnega
stališča, saj so razmere v posameznih državah
različne, vezane predvsem na različno zakonodajo. Za organizacijo sestanka KONSAR v
letu 2014 je na vrsti Planinska zveza Slovenije,
Komisija za varstvo gorske narave.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8184.

Ogled gorske vasi St. Jodok in doline Valsertal,
foto Irena Mrak
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GOSPODARSKA
KOMISIJA
Knjižica
Okolju
prijazna
planinska
koča
2013
Gospodarska komisija PZS

G

ospodarska komisija je izdala brošuro
z naslovom Okolju prijazna planinska
koča. V njej je opisan pomen in namen certifikata, postopek podeljevanja in kriteriji, ki
jih mora posamezna planinska koča izpolnjevati za njegovo pridobitev. Podrobneje je
predstavljenih tudi prvih osem prejemnikov
certifikata.
Knjižica, formata A6, je izšla v nakladi
1000 izvodov. Obiskovalci gora jo lahko v
tiskani obliki dobijo v planinskih kočah s
pridobljenim certifikatom Okolju prijazna
planinska koča, vsem ostalim pa je dosegljiva
na spletni strani PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8432.
Vabljeni k branju in varen korak!
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Priročnik/
seminar: Čistilne
naprave na
planinskih kočah
- zakonodaja in
lokalni pogoji
Klemen Petek

N

a voljo je brezplačna elektronska verzija priročnika v pomoč planinskim
društvom, ki načrtujejo izgradnjo čistilne
naprave. Seminar/priročnik v prvem in drugem poglavju podrobno govori o vseh zakonodajnih postopkih in lokalnih pogojih na
planinskih kočah.
Priročnik je plod preddiplomskega seminarja univerzitetnega študija Vodarstvo in
komunalno inženirstva. Seminar je v prvem
in drugem poglavju oblikovan kot priročnik
v pomoč planinskim društvom. V najobsežnejšem poglavju o zakonodaji je upoštevanih
in obravnavnih 14 zakonov, uredb in pravilnikov. Obravnavane so male čistilne naprave
(MČN) z zmogljivostjo manjšo od 200 PE.
Ker se postopki pri MČN z zmogljivostjo
manjšo od 50 PE dostikrat poenostavijo, so
poglavja urejena temu primerno. V drugem
poglavju so našteti, opisani in razloženi lokalni pogoji na planinskih kočah, ki jih vse
premalo upoštevamo pri samem načrtovanju
čistilnih naprav v gorah.
Brezplačno elektronsko verzijo dobite pri
avtorju: Urban Čepon,
urban.cepon@gmail.com,
mobitel: 031 795 872.

Planinska
zveza
Slovenije
uredila
problematiko
Doma v
Tamarju
Zdenka Mihelič

K

onec letošnjega aprila je Planinska zveza
Slovenije uredila problematiko Doma v
Tamarju, za katerega je denacionalizacijski
postopek potekal od leta 1992. Dom v Tamarju ostaja tudi po podpisu poravnave o ureditvi
pravnih razmerij vsaj še 10 let planinska koča,
v domu pa veljajo vsi enaki popusti pri prenočevanju za planince in ostale kadre kot v
vseh planinskih kočah po evidenci Planinske
zveze Slovenije.
Sopodpisnika poravnave sta bila Planinsko društvo Medvode, ki je do sedaj upravljalo
z Domom v Tamarju, in Agrarna skupnost
Rateče Planica, pod katerega okrilje je sedaj
prešel dom.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8146.

Dom v Tamarju, foto Simon Figar
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KOMISIJA ZA
Tečaj za
PLANINSKE POTI markaciste
PZS Koči pri
Prvi
Jelenovem
Tončkov
studencu
dan in
Bogdan Seliger
obnova
Slovenske
planinske poti
Klemen Petek

K

omisija za planinske poti PZS je v soboto,
6. julija 2013, organizirala 1. Tončkov
dan v spomin na dolgoletnega načelnika Komisije za planinske poti in podpredsednika
PZS Toneta Tomšeta. 42 markacistov iz 21
planinskih društev se je zjutraj ob 7. zjutraj
zbralo na petih različnih zbirnih mestih.
Akcija je potekala v sodelovanju z Heliosom in Olimpijskim komitejem Slovenija, s
katerima je Planinska zveza Slovenije podpisala pogodbo o sodelovanju. S »Heliosovimi«
barvami v vrednosti 7.000 EUR bo PZS v letošnjem letu, ob šestdesetletnici Slovenske planinske poti, najstarejše vezne poti v Sloveniji
in na svetu, obnovila markacije na njeni trasi.
Tako so se v soboto, 6. julija, obnavljale
markacije na Slovenski planinski poti v okolici
Vršiča in tudi drugod po Sloveniji.
Katere vse odseke Slovenske planinske
poti so obnovili, si oglejte na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8364, prav
tako fotografije z akcije.

Nad Kočo pri Jelenovem studencu,
foto Bogdan Seliger

K

omisija za planinske poti PZS je v septembru 2013 izvedla drugi letošnji tečaj,
kot je bilo predvideno v planu izobraževanj.
Tečaja se je udeležilo 16 udeležencev in ga
tudi uspešno končalo.
Oba dela sta potekala v Koči pri Jelenovem
studencu in na bližnjih poteh med Kalanovo potjo in Livoldskim vrhom. Tečajniki so
v prvem delu poslušali predavanja, kot so
predvidena po programu, in se seznanili s
pripravo za opis poti, orodjem za vzdrževanje
planinskih poti ter opravili prve vaje urejanja poti. V drugem delu, ki je bil namenjen
praktičnemu delu, so tečajniki pod vodstvom
inštruktorjev z veliko zagnanostjo urejali planinske poti v okolici.
Pri izvedbi tečaja so sodelovali: Albin
Žnidarčič, Maks Kotnik, Uroš Vidovič, Kristi
Križnar, Edo Tomšič, Boštjan Gortnar, Stanko
Gašparič in Bogdan Seliger. Zahvala gre tudi
kočevskim planincem za podporo pri pripravi
in izvedbi tečaja.

Sodelujoči na 1. Tončkovem dnevu na Vršiču in
vseslovenski akciji Skupaj obnavljamo Slovensko planinsko pot,
foto Matej Planko
Foto Bogdan Seliger
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Odprta nova
planinska pot
na Razor
Zdenka Mihelič

P

laninska pot na vrh Razorja (2601 m) v
Julijskih Alpah, ki je bila zaprta od začetka
julija zaradi večjega odloma na vrhu tik ob
poti in je v spodnjem delu ogrožal planince s
padajočim kamenjem, je bilo potrebno prestaviti na varnejšo lokacijo ter nadelati nov
odsek planinske poti na Razor (2601 m) s
sedla Planja (2349 m).
Septembra sta Komisija za planinske poti
PZS (KPP PZS) in Planinsko društvo (PD)
Radovljica ob pomoči helikopterja Slovenske
vojske, ki je na greben Razorja ponesel približno 300 kg materiala in opreme ter markaciste
PZS, očistila spodnji gruščnat del poti, prav
tako zadnji del proti vrhu in ju na novo markirala. Osrednji del, prehod vertikale v kaminu,
ki sta ga tehnično nadelala in opremila člana
tehnične skupine KPP PZS, je postal opremljen z jeklenico in lestvenimi klini.
Opozarjamo, da je novi del zelo zahteven
in je obvezna uporaba plezalnega pasu, samovarovalnega kompleta in zaščitne čelade.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8588.

Osrednji del, prehod vertikale v kaminu, ki sta ga
tehnično nadelala in opremila člana tehnične
skupine KPP PZS, je postal opremljen z jeklenico
in lestvenimi klini, foto Edo Tomšič
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Zaključni tečaj
markacistov PZS
na Lisci
Janez Zajec

N

a Lisci je preteklo soboto, 14. septembra
2013, potekal zaključni tečaj markacistov Planinske zveze Slovenije. Sodelovalo
je 28 pripravnikov za markaciste PZS iz cele
Slovenije ter štirje inštruktorji PZS, ki so izvedli teoretični del v Tončkovem domu na Lisci.
Po teoretičnem delu so se udeleženci tečaja
razdelili v tri skupine. Prva skupina je odšla
v Jurklošter in markirala planinsko pot do
Lisce. Drugi dve skupini sta odšli z Lisce čez
skalce na planinsko pot proti Cirju urejevat
zemeljska dela, odvodnjavanje, stopnice in
protierozijsko zaščito. Tako je najbolj strma
planinska pot na Lisco iz Cirja pohodnikom še
bolj prijazna in urejena. Aktivno smo sodelovali smo tudi markacisti iz PD Lisca Sevnica.

Marjan
Zupančič,
rekorder
Slovenske
planinske poti

Po zaključni analizi so vsi uspešno opravili zaključni tečaj ter prejeli značke in potrdila, tako da so
postali samostojni markacisti, foto Janez Zajec

Triler. Že na jutro zadnjega dne je postalo bolj
ali manj jasno, da bo Trilerjev rekorden čas
padel kljub zaradi poškodb upočasnjenem
tempu. Da pa mu bo uspelo čas izboljšati za
cel dan, si je poleg Marjana verjetno želel še
marsikdo, a verjel ... Da je ta čas možno ujeti,
je trdno verjel le Marjan.
Celoten intervju na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8492.

Špela Zupan, Turni.si

G

orski tekač Marjan Zupančič, ki je 15. avgusta 2013 ob 6. uri startal po Slovenski
planinski poti od Maribora do Ankarana, da
izboljša rekordni dosežek Klemna Trilerja iz
lanskega leta, je v četrtek, 22. avgusta 2013,
po 7 dneh 14 urah in 44 minutah pritekel v
Anakaran in postavil nov rekord Slovenske
planinske poti ter s tem tudi mejnik gorskih
ultra-tekov. Marjan je tekel po trasi Slovenske planinske poti, ko je imela 69 kontrolnih
točk (danes jih ima 75) – tako kot lansko leto
Klemen Triler, saj je namreč želel izboljšati
Trilerjev rekord.
Poleti odličen gorski tekač, ki pozimi
tekmuje na turnih smučeh, ljubitelj in inovator lahke opreme, se v zadnjem času loteva predvsem ultra tekaških podvigov. Ni mu
izziv zgolj opraviti s progo, njegova strast je
lov na rekorde. Marjan Zupančič, član Kluba
gorskih tekačev Papež, je za letošnjo sezono
drzno napovedal, da bo izzval rekord trase
Slovenske planinske poti, ki ga je lanskega
avgusta kljub poškodbam postavil Klemen
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Marjan Zupančič po odtisu zadnjega
žiga v Dnevnik s Slovenske planinske poti,
foto Špela Zupan

Popravljena
Slovenska pot na
Mangart
Igor Mlakar

D

olgo je že od leta 1953, ko so v steni
Mangarta doneli poki streliva in kladiv
zanesenjakov PD Tolmin ob nadelavi nove,
'Slovenske' poti proti vrhu, prostovoljci pa so
od sedla proti križišču pod steno nakopavali
pot, o markiranju ni pisalo, le lesena baraka
se je ob popoldanski nevihti prepolna tresla, ven se je slišalo le vreščanje med bliski
in grmenjem.
V četrtek, 8. avgusta 2013, smo se na
pobudo PD Tolmin markacisti OPP MDO
PD Posočja, člani tehnične ekipe Komisije
za planinske poti PZS v manjši skupini – kot
nekoč, a bolje osebno in tehnično opremljeni,
odpravili na Mangrtsko sedlo. Najzahtevnejše
delo, paziti na nepredvidljive planince, ki bi
hoteli v steno, kjer leti kamenje, je bilo nad
pričakovanji in enostavnejše za nas, saj so
bili le-ti zelo obzirni, disciplinirani in gre jim
zahvala za hitrejše delo brez prekinitev.
Drugo je bilo čiščenje poti nanosov kamenja in grušča na celotni Slovenski poti. Na
sredini poti smo namestili še nov del raztrgane jeklenice. Na spodnjem delu poti smo
na prehodu in gladki skali namestili nekaj
dodatnih metrov jeklenice za varnejši vzpon.
Celotno traso od državne meje do koče smo
tudi na novo markirali. Po končani akciji, ki
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je potekala izredno dobro in hitro, sta nas v
Koči na Mangrtskem sedlu oskrbnika Vanda in Erik zelo lepo postregla, za kar se jima
zahvaljujemo.
Na akciji so bili člani PD: Križna Gora,
Kanal, Kobarid in Tolmin.

Nameščanje novih žičnih vrvi,
foto Martin Česnik

KOMISIJA
ZA TURNO
KOLESARSTVO
Jesenska
tura KTK
2013 navdušila
Igor Rozman

V

Sprememba
poteka dela
trase Slovenske
planinske poti
Planinsko društvo Idrija

V

se planince in druge pohodnike obveščamo, da se je na relaciji Idrija-Ledinsko
Razpotje spremenila trasa poteka Slovenske

planinske poti (SPP) in hkrati Via Alpine
(VA). Za prestavitev sta obstajala dva tehtna
razloga, in sicer je prvi del te poti potekal po
asfaltni cesti, drugi del pa po gozdni stezi, ki
je v zadnjem času postala blatna gozdna vlaka.
V izogib težavam, ki nastajajo pri vzdrževanju in hoji po taki poti, je markacijski
odsek PD Idrija po pridobitvi soglasja matične
Komisije za planinske poti PZS v preteklih
mesecih izvedel omenjeno spremembo trase.
Več na spletnem mestu PZS, http://www.
pzs.si/novice.php?pid=8430.

soboto, 12. oktobra 2013, so se kolesarji
znova podali na turnokolesarsko potepanje, že tradicionalno jesensko turo KTK,
tokrat proti Bohorju. Na zbornem mestu se
je v Lesičnem zbralo devet turnih kolesarjev. Čeprav je vas Pilštanj nekoliko s poti
proti Kozjem, so se kolesarji najprej podali
do glavnega trga v Pilštanju. Tu jih je čakalo
presenečenje, ki so ga v organizaciji Alenke
Planinc Rozman pripravili domačini. Postregli so z domačim ajdovim kruhom – parjekom
in s sveže stisnjenim kozjanskim jabolčnim
sokom. Najprej je kolesarje pozdravil župan
Občine Kozje Dušan Andrej Kocman.
Pogled po dolini proti Kozjem, ki je bilo
še v jutranjih meglicah, pa je vabil na kolo.
Po nekaj kilometrih glavne ceste se je pričel
vzpon na Veternik. Sprva je bil vzpon strm,
zatem pa je vodila po zložnih cestah pod grebeni v smeri Bohorja. Kasneje se je vreme
pričelo slabšati in vodja izleta Jože Rovan se
je odločil turo nekoliko skrajšati, kar se je izkazalo primerno odločitev. Kljub poslabšanju
vremena to ni pokvarilo razpoloženja, saj dež
še ni bil tako močan, da bi oviral varen spust
od Koče na Bohorju. Tudi v Bister grabnu, kjer
je bila možnost turo še enkrat skrajšati, so turo
nadaljevali po originalni začrtani smeri vse do
Lesičnega, kamor so prispeli ob petnajsti uri.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8661.

Jesenska tura KTK 2013 je navdušila zbrane
kolesarje, foto Jože Kamenšek
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Tudi 5.
turnokolesarski
tabor KTK
Pohorje 2013
odlično uspel
Marjan Pučnik – Maac
Komisija za turno kolesarstvo Planinske
zveze Slovenije (KTK PZS) je med 13. in 18.
avgustom 2013 uspešno izvedla že peti turnokolesarski tabor, ki je tokrat potekal na Štajerskem, natančneje na Pohorju in Kozjaku.
Udeleženci tabora so bili nastanjeni v hotelu Veter v Rušah. Pod vodstvom usposobljenih turnokolesarskih vodnikov so udeleženci
opravili 5 kolesarskih tur, med katerimi velja
izpostaviti zlasti obisk Črnega in Lovrenških
jezer (seveda peš). Tabora se je skupaj udeležilo 18 udeležencev, ki so bili razdeljeni v
dve skupini – lažjo in zahtevnejšo.
Tabor se je pričel s sprejemom udeležencev v lobiju hotela Veter v Rušah, spoznavanjem in pregledom koles in opreme ter preizkusno turo do Glažute na Pohorju, kjer je
nekoč deloval preprost obrat za proizvodnjo
stekla. Zvečer smo si ogledali kolesarjenje v
Ötztalu in pa problematiko »solo-kolesarjenja« v gorah.
Naslednji dan smo morali zaradi dežja
in prav tako slabe vremenske napovedi za ta
dan program nekoliko prilagoditi, ogledali
smo si Ruše, se naučili osnov popravila koles, in ogledali Potepanje po Kolumbiji, La
Palma (raj za gorske kolesarje) in S kolesom
po Islandiji.

V četrtek se je vreme resnično izboljšalo,
zato smo se brez skrbi podali na najdaljšo
in najzahtevnejšo turo letošnjega tabora. Na
prečenju Kozjaka smo namreč opravili kar
1.850 višinskih metrov. Seveda je lažja skupina
imela nekoliko lažje delo, saj so se preostalim
pridružili na Duhu na Ostrem vrhu.
Petek smo namenili turi, prek Medič
brega smo se povzpeli na Urban in do Treh
ribnikov, kjer se je pričel voden ogled mesta,
ki ga je za nas prijazno organiziral Zavod za
turizem Maribor-Pohorje. Zvečer smo bili
deležni še zanimivega potopisa o prečkanju
Zahodnih Alp od Chamonixa do Zermatta
po Visoki poti (»Haute Route«) z gorskimi
kolesi, seveda.
Predzadnji dan je bil namenjen vzponu
na najvišjo točko letošnjega tabora - Lovrenškim jezerom in predavanju o klasičnem
»Transalpu« iz Oberstdorfa na severu do
Gardskega jezera na jugu.
Za zadnjo turo smo prihranili čudovito
Črno jezero, ki nas je vse navdušil.
Prvič smo bili nastanjeni v urbanem
okolju, ki poleg prednosti prinese s sabo kar
nekaj potencialnih nevarnosti. K sreči pa se
je izkazalo, da so bili vsi strahovi povsem odveč, saj so se med udeleženci oblikovali pravi
prijateljski odnosi. Prav tako pa smo tako v
hotelu kot tudi drugod naleteli na prijazne in
gostoljubne ljudi, ki so prispevali svoj pečat
pri izjemnih vtisih, ki so jih udeleženci odnesli
s sabo domov. Vsa zahvala udeležencem za
dobro voljo, vsem vodnikom, ki so pomagali
pri izvedbi, ter tudi Zavodu za turizem Maribor-Pohorje za ogled mesta in pogostitev
v Hiši Stare trte.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8501.

Udeleženci in vodstvo tabora, foto Marjan Pučnik – Maac
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Usposabljanje za
turnokolesarske
vodnike PZS
2013
Jože Rovan

K

omisija za turno kolesarstvo PZS vsako
leto konec meseca junija izvede tečaj
za turnokolesarske vodnike. Letošnjega, že
šestega tečaja se je udeležilo 27 tečajnikov
iz planinskih društev in drugih organizacij
širom Slovenije. Osnovni cilj tečaja je usposabljanje bodočih vodnikov za varno in do
okolja prijazno vodenje kolesarskih tur v
gorskem svetu
Letošnji tečaj je prvič potekal po posodobljenem programu za Turnokolesarskega
vodnika I, ki vključuje kolesarska, vodniška in
splošna planinska znanja. Program je potrjen
s strani Strokovnega sveta za šport Republike
Slovenije, prinaša naziv Strokovni delavec v
športu 2 in omogoča tako prostovoljsko kot
tudi poklicno vodenje kolesarjev.
Tečaj smo organizirali v dveh delih, prvi
dvodnevni del tečaja je potekal na Mozirski
koči na Golteh, kjer smo preverili kolesarsko znanje in opremo tečajnikov in podali
osnovna teoretična in predvsem praktična
znanja iz tehnike vožnje kolesa.
Drugi štiridnevni del tečaja pa je potekal v
Valvasorjem domu pod Stolom. Namenjen je
bil pridobivanju znanj in izkušenj s področja
vodenja kolesarske skupine. Nosilna tema je
seveda Vodenje turnokolesarske skupine. Že
na prvi turi na Zabreško planino so ta znanja
tečajniki uporabili pri samostojnem vodenju ob nadzoru inštruktorjev. Drugi dan so
udeleženci sami pripravili turo na Doslovško
planino. Sobotni izlet na Ajdno je bil kombinirana tura, s kolesom dokler je moč in v
nadaljevanju peš na Ajdno. Zadnji dan je bil za
udeležence zagotovo najbolj naporen. Najprej
so pisali teoretični izpit, sledila je samostojna
priprava in vodenje izpitne ture. Na izpitni
turi so udeleženci simulirali različne situacije, s katerimi se bodo kot bodoči vodniki
zagotovo srečali: popravilo koles, primerno
ukrepanje v primeru malce »napornih« udeležencev tur, prva pomoč pri poškodbah ipd.
Tečaj so izvedli vodniki TK inštruktorji: Igor Rozman (vodja tečaja), Luka Gratej,
Jure Martinjak, Marjan Pučnik-Maac, Jože
Rovan, Peter Šilak, Blaž Šmid in Aldo Zubin
ter predavatelji Tina Jeromen, Matej Majerič,
Damjan Omerzu, Janez Primožič in Matjaž
Šerkezi.
Vsi tečajniki so uspešno zaključili tečaj,
izdelati pa so morali še seminarske naloge, s
čimer bodo postali vodniki pripravniki. Kot
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pripravniki bodo pod vodstvom mentorja
pripravili, organizirali in vodili še 5 kolesarskih tur z udeleženci ter napisali poročila o
turah. Vse to je pogoj za pridobitev licence
Turnokolesarski vodnik I.
Zahvaljujemo se tudi oskrbnikoma Mozirske koče na Golteh Filipu Vrabiču in Valvasorjevega doma pod Stolom Alešu Štefetu
za njun prispevek k uspehu tečaja.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8390.

P

roizvajalec plazovnih žoln Pieps je s trga
in iz prodaje odpoklical plazovno žolno
Pieps Vector, ostale Piepsove plazovne žolne
ta odpoklic ne zadeva.
V okviru obsežnega testiranja v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki so pri proizvajalcu ugotovili, da lahko pride do določenih težav. Ugotovili so, da plazovna žolna
ne ustreza njihovim visokim zahtevam in
normativom za kvaliteto, funkcionalnost in
varnost, zato so se iz preventivnih razlogov
odločili nemudoma odpoklicati te modele
Pieps Vector.
Če ste lastnik plazovne žolne Pieps Vector,
se nemudoma oglasite v trgovini, kjer ste jo
kupili ali se obrnite na proizvajalca, da plazovno žolno vrnete.
Več informacij in obrazec za vrnitev na
spletni strani PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8629.

Usposabljanje sestavlja teoretični in praktični del,
foto Jože Rovan

ODBOR ZA
SPOSABLJANJE
IN PREVENTIVO
Preventivni
odpoklic
plazovnih žoln
Pieps Vector
Zdenka Mihelič
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Opozorilo o uporabi ustrezne opreme na zelo
zahtevnih poteh, foto arhiv Postaje GRS Celje

Reševanje
v gorah s
Opozorilo o
–
uporabi ustrezne helikopterjem
opreme na zelo kako ravnati
spletnem mestu PZS, http://www.
zahtevnih poteh Napzs.si/novice.php?pid=8370,
si lahko
Zdenka Mihelič

P

oleti je Planinska zveza Slovenije še posebej opozorila na uporabo ustrezne
opreme na zelo zahtevnih poteh, in sicer
glede na nesrečo zavarovani plezalni poti na
Gonžarjevi peči.
Treba se je zavedati, da so padci na feratah, kljub močnim in zanesljivim klinom,
lahko zelo nevarni, in le primerna oprema
ter izkušenost lahko preprečijo hujše posledice. V zadnjem času je veliko proizvajalcev
odpoklicalo kar nekaj svojih modelov samovarovalnih kompletov, ker so se pri dodatnih
testiranjih izkazali kot neustrezni in neprimerni za uporabo.
Poudarjamo, da so takšni doma izdelani in
improvizirani 'samovarovalni kompleti' lahko
smrtno nevarni in jih odločno odsvetujemo za
rabo na vseh zavarovanih plezalnih poteh, še
posebej modernih športnih feratah. Na takih
turah naj se uporablja izključno le tovarniško
izdelane samovarovalne komplete, ki imajo
tudi absorber sunka ter gibanju na feratah
prilagojene elemente. Pozorni pa bodite na
takšne odpoklice opreme/ seznami le-teh so
objavljeni tudi na spletni strani PZS.
Če ste v dvomih o ustrezni usposobljenosti, je bolje, da se priključite planinskemu
društvu, najamete ustreznega vodnika ter se
poučite o pravilni izbiri in uporabi opreme.

preberete zanimiv, koristen in poučen članek o reševanju v gorah s helikopterjem ter
kako ravnati, da ne bomo ovirali reševanja
in ogrožali varnosti helikopterja, posadke
in reševalcev.
Cilj gorskih reševalcev, ne glede na njihovo specialnost (reševalci, zdravniki, policisti, posadka helikopterja in drugi), je čim
hitrejši prihod do vseh, ki v gorah in na drugih
težko dostopnih krajih potrebujejo pomoč,
kakovostna oskrba in hiter, obziren ter varen
transport v dolino, po potrebi tudi v ustrezno
zdravstveno ustanovo. Pri gorskem reševanju
s helikopterjem je poenostavljeno povedano
značilno, da praviloma vse poteka zelo hitro,
da je napeto in razburljivo, da močno piha in
ropota ter da je že majhna napaka sodelujočih
lahko usodna.
Članek je bil prvič objavljen v Planinskem
vestniku, 11/ 2006.

Ne počnite ničesar brez navodil reševalcev,
foto Igor Zlodej
43

DELO KOMISIJ PZS

REVIJA ZA VAS,
LJUBITELJE GORA
Naročite se na Planinski vestnik in spoznajte gore
z najstarejšo revijo v Sloveniji!
www.planinskivestnik.com, pv@pzs.si, 080 1893

PLANINSKA
ZALOŽBA

Nove edicije
Planinske
založbe PZS
2013
Zdenka Mihelič

V

sredo, 16. oktobra, je na Planinski zvezi
Slovenije potekala novinarska konferenca, na kateri so generalni sekretar PZS
Matej Planko, alpinist in pisatelj Viki Grošelj ter urednik zemljevida Šaleška dolina z
okolico Milan Domitrovič predstavili edicije
Planinske založbe PZS, ki jih je PZS izdala v
letošnjem letu.
Med predstavljenimi edicijami zagotovo najbolj izstopa prav Grošljeva knjiga Velikani
Himalaje, ki predstavlja prvi popolni pregled
dosežkov slovenskih alpinistov na štirinajstih
najvišjih vrhovih sveta.
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Knjiga VELIKANI HIMALAJE. To je že
štirinajsta knjiga vrhunskega alpinista, himalajca, gorskega reševalca in gorskega
vodnika Vikija Grošlja. V njej je predstavil vseh štirinajst najvišjih vrhov sveta, 14
osemtisočakov, in orisal zgodovino vzponov
nanje s posebnim poudarkom na delovanju
slovenskih alpinistov, ki so se z izjemnimi
dosežki v Himalaji povzpeli na sam svetovni
vrh. Letos se po osmih letih od prvega filma
o Makaluju (prvi osemtisočak za Slovenijo)
zaključuje tudi istoimenska TV-serija o vseh
14 osemtisočakih. Knjigo je avtor posvetil
Slovencem, ki so preminuli v Himalaji, pa tudi
trem prijateljem iz tujine, ki so prav tako ostali
pod najvišjimi gorami sveta. Knjigo Velikani
Himalaje, istoimensko razstavo v avli RTV
Slovenija in TV-serijo želi Grošelj zaključiti v
letošnjem letu, saj je leto 2013 polno p osebnih obletnic, med najpomembnejšimi pa je
avtor izpostavil 120-letnico organiziranega

planinstva na Slovenskem in s tem PZS ter
50-letnico Komisije za odprave v tuja gorstva
PZS, pod okriljem katere so delovale praktično vse odprave. Viki Grošelj je vse zbrane
povabil še na predpremiero 13. in 14. filma
iz sklopa TV-serije Velikani Himalaje, ki bo
20. decembra 2013 v Slovenskem planinskem
muzeju v Mojstrani. Več o knjigi:
http://www.pzs.si/izdelek.php?pid=400.
PLANINSKI ZEMLJEVID POLHOGRAJSKO
HRIBOVJE
1 : 25.000 je Planinska zveza Slovenije izdala v
začetku leta. Pričakovali pa smo
ga z veseljem, saj je
bil poprejšnji razprodan. Pokriva
celotno območje
Polhograjskega
hribovja; na severu seže karta do
Škofje Loke, na
jugu do Smrečja in Lesnega Brda, na vzhodu
do Dvora in na zahodu do Žirovskega vrha.
Območje je razdeljeno na osem večjih reliefnih enot: Osrednje Polhograjsko hribovje,
Zahodno Polhograjsko hribovje, Severno
Polhograjsko hribovje, Butajnovsko-samotorška kraška planota, Kraški ravnik pri Toškem Čelu, Nizko hribovje na jugu, Žlebsko
gričevje, Razširjeni deli dolin Gradaščice,
Horjulščice in Šujice. Urednik zemljevida je
Bogdan Seliger, dopolnjuje se z vodnikom
PZS Polhograjsko hribovje avtorja Božidarja Lavriča, označene pa ima tudi obhodnice

DELO KOMISIJ PZS

(krožne in vezne planinske poti), ki so označene tudi na terenu. Poteki vseh planinskih
poti so urejeni na osnovi GPS posnetkov. Več:
http://www.pzs.si/izdelek.php?pid=392.
PLANINSKI ZEMLJEVID ŠALEŠKA DOLINA Z OKOLICO 1 : 50.000 je izšel letos
poleti. Dosedanji planinski zemljevidi Planinske založbe PZS niso pokrili celotnega
območja, kjer je umeščen zemljevid Šaleška
dolina z okolico. Zato je na pobudo lokalnih
planinskih društev Planinska
zveza Slovenije
sprejela odločitev
za izdelavo karte.
Novi planinski
zemljevid seže
od Vranskega do
Celja (spodnja
Savinjska dolina)
na jugu in na severu od Prevalj do
Vuzenice (vse do
avstrijske meje).
Na zemljevidu so
planinsko zanimive Dobrovlje,
Mozirske planine (Golte), Smrekovec, Uršlja
gora, Košenjak, zahodni del Kozjaka preko
Drave, zahodno Pohorje, Paški Kozjak in
gričevje Ponikvanske planote s kraškimi
posebnostmi. Poleg planinskih koč in poti
so na karto dodana plezališča in plezalni poligoni, torej objekti planinske infrastrukture.
Več: http://www.pzs.si/izdelek.php?pid=403.
Na koncu je generalni sekretar PZS predstavil
še PLANINSKI KOLEDAR za leto 2014, koledar PLANINSKA DOŽIVETJA, v katerem
so najlepše fotografije, ki so bile izbrane na
letošnjem razpisu Planinske zveze Slovenije,
in predstavljajo del gorske narave v različnih letnih časih. CENA: Planinska doživetja:
3,90 EUR. DDV je obračunan v ceni. Stroške
poštnine plača naročnik. Pri nakupu večjih
količin upoštevamo količinske popuste.
NAROČILA in informacije: e-pošta: koledar@pzs.si, brezplačna številka: 080 18 93
(24 ur/dan, vse dni v letu), spletna trgovina
PZS: http://www.pzs.si/izdelek.php?pid=398.

Katalog izdelkov
Planinske
trgovine PZS

P

laninska zveza Slovenije je izdala Katalog izdelkov Planinske trgovine PZS. V
njem je poleg rednega prodajnega programa
Planinske založbe PZS tudi nova, razširjena
ponudba izdelkov Planinske trgovine PZS.
Sedaj lahko v Planinski trgovini PZS poleg
planinskih zemljevidov, vodnikov, dnevnikov,
strokovne literature, leposlovja, izdelkov za
društva, darilnih bonov, koledarjev ... kupite
tudi aktivne majice priljubljene znamke Craft,
podkape, svetilke, pripomočke za orientacijo,
energijske priboljške in še kaj.
Za številne izdelke Planinske založbe
PZS lahko pri nakupu izkoristite tudi do 60
% popusta ali kupite edicije po posebni ceni
1,00 EUR ali 3,00 EUR.
Katalog vam je na voljo tudi na spletnem
mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8504.

pot na svetu. Pot prostovoljno vzdržujejo,
markirajo in skrbijo zanjo naši strokovno usposobljeni markacisti PZS. Ob dveh
tako pomembnih visokih obletnicah smo
se odločili, da na
poti postorimo še
več, predvsem pa
na njej zamenjamo
dotrajan material
(kot so žigi, smerne
table, posebne table
z oznako kontrolne
točke SPP ...). Za
realizacijo
tega
projekta so potrebna izdatna dodatna
finančna sredstva, ki jih bomo poskušali pridobiti na različne načine. Eden izmed njih je
tudi ta, da s 13. 5. 2013 zvišujemo maloprodajno ceno Dnevnika s slovenske planinske
poti z 2,50 EUR na 3,50 EUR. Razlika v ceni
1,00 EUR bo v celoti namenjena vzdrževanju in obnovi Slovenske planinske poti. Na
dnevnikih bo tudi nalepkica, ki bo kupce na
njihov prispevek posebej opozorila.
Hvala za podporo Slovenski planinski poti
ter srečno, varno na vseh vaših poteh!

Izdelek meseca
– Vodnik
Dolenjska,
Bela Krajina,
Notranjska

O

d 15. novembra do 15. decembra 2013
smo za vas pripravili naslednji izdelek
meseca: Vodnik Dolenjska, Bela Krajina, Notranjska avtorja Romana Miheliča. V tem času
vam je na voljo s 50-odstotnim popustom.

Z nakupom
Dnevnika SPP
podpiramo
Slovensko
planinsko pot
Planinska zveza Slovenije

L

etos obeležujemo 60-letnico ustanovitve
Slovenske planinske poti od Maribora do
Kopra, ki velja za najstarejšo tovrstno vezno
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Dolenjska je dobila ime po dolnji legi v
nekdanji deželi Kranjski, Notranjska po notranji legi, Bela krajina je domnevno dobila
ime po značilnih brezah, morda tudi po belih
narodnih nošah.
Dolenjska sega od Ljubljanske kotline do
Kolpe, na Notranjsko meji z visokima planotama Krima in Blok, na severu in vzhodu pa
meji na reko Savo. Gorski čok Gorjancev je
južna meja Dolenjske in jo ločuje od nižinske
valovite Bele krajine, s katero je povezana s cestnima prelazoma Brezovica (588 m) in Vahta
(615 m). Bela krajina je najbolj na jugu ležeča
slovenska pokrajina in jo z juga omejuje reka
Kolpa. Notranjska sega od Ljubljanske kotline
do Krasa in Istre, od katere jo razmejujejo
gozdnate neposeljene kraške planote Hrušice
in Nanosa ter flišni Brkini.

Koča pri
Triglavskih
jezerih –
zaposlitev
kuharja za
poletje 2014

• Planinska zveza Slovenije, Planinska založba,
- na sedežu:
Dvorakova ulica 9, Ljubljana, v času
uradnih ur,
- po pošti: p. p. 214,
SI-1001 Ljubljana,
- tel: 01 43 45 684 v času uradnih ur,
- fax: 01 43 45 691,
- brezplačna številka 080 18 93 (24
ur/dan, vse dni v letu),
- e-naročila: narocilo@pzs.si,
- spletna trgovina PZS,
http://www.pzs.si/trgovina.php.

V

Koča pri Triglavskih jezerih, foto Jošt Gantar

P

laninsko društvo Ljubljana-Matica išče
izkušenega kuharja (-ico) za poletno planinsko sezono 2014 v Koči pri Triglavskih
jezerih.
Iščemo izkušenega kuharja(-ico), ki je vajen samostojnega dela. Pričakujemo ustrezne
kvalifikacije, delovne izkušnje in sposobnost
delati v ekipi. Ponujamo sezonsko delo (junij
- september) v Koči pri Triglavskih jezerih,
ki je ena najbolj obiskanih koč v Julijskih Alpah (sezonsko beležimo 4.500-6.000 nočitev).
Okviren jedilnik lahko razberete iz cenika.
V kolikor se vidite kot del ekipe v planinski
postojanki, vas vabimo, da se spoznamo. Svoje
kuharske sposobnosti boste lahko pokazali
pred začetkom poletne sezone v Domu na
Komni.
Kontakt: Herman Uranič,
GSM 040 695 783, komna@siol.net.

Uradne ure v Planinski založbi PZS,
Ljubljana, Dvorakova 9:
v ponedeljek in četrtek od 9. do 15.
ure, sredo od 9. do 17. ure, petek od
9. do 13. ure
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soboto, 26. oktobra 2013, smo se načelniki odsekov za varstvo narave, varuhi
gorske narave in gorski stražarji MDO PD
Dolenjske in Bele krajine zbrali na rednem
letnem zboru v Planinskem domu pri Gospodični na Gorjancih.
Za začetek nam je predaval Jože Majes,
zeliščar s Kmetije Plavica pri Dolenjskih
Toplicah, predsednik PD Krka Novo mesto
Anton Progar pa nam je nato na kratko predstavil delo društva ter program dogodkov ob
100-letnici društva. Sledilo je poročilo vodje
odbora za varstvo narave pri MDO PD Rozalije Skobe, sprejeli pa smo tudi program
dela za leto 2014, določili kar dva delegata
za zbor KVGN PZS in predlagali tri najbolj
delovne varuhinje gorske narave za bronasto
priznanje dr. Ángele Piskernik.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8712.

Delovna akcija
na planinski poti
na Mirni gori
Mladen Živković

M

(odmor za malico: 10.30–11.00).
• Slovenski planinski muzej,
- Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana,
- tel. 08 380 67 30, fax: 04 589 10 35,
- e-naročila: info@planinskimuzej.si.

Rozalija Skobe

PD Ljubljana–Matica

Cena: V tednu od 15. novembra do 15.
decembra 2013 vam je vodnik na voljo po
znižani ceni s 50-odstotnim popustom, in
sicer po ceni 11,95 € (redna cena 23,90 €).
DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine plača naročnik.
INFORMACIJE in NAROČILA:

Varuhi gorske
narave
Dolenjske in
Bele krajine na
rednem zboru

Varuhi gorske narave Dolenjske in Bele krajine
na rednem zboru, foto Nataša Damjanovič

arkacisti OPP MDO PD Dolenjske in
Bele Krajine smo v soboto, 26. oktobra
2013, uredili poti na Mirni gori. Uredili in
popravili smo planinsko pot: Semič–Vrčice–Škrilj–Mirna gora. Delo je potekalo na
zadnjem in najbolj strmem delu poti v dolžini
dveh kilometrov. Na delovni akciji je bilo 32
markacistov iz PD Črnomelj, PD Metlika, PD
Semič, PD Trebnje, PD Polom Kostanjevica
in PD Krka Novo mesto.

NOVICE PLANINSKIH DRUŠTEV

Jesenska
delovna akcija
OPP MDO PD
Notranjske
Bogdan Seliger

T

okratna delovna akcija Odbora za planinske poti MDO PD Notranjske je bila
namenjena ureditvi evropske pešpoti E7 na
območju Menišije. 5 udeležencev je 5. oktobra
2013 uredilo pot na relaciji Vinji Vrh–Kožljek–Stražišče. Udeleženci so bili člani PD
Cerknica, Rovte in Horjul.

Dom na Lubniku
- razpis za
oskrbnika
PD Škofja Loka

P

laninsko društvo Škofja Loka išče oskrbnika za Dom na Lubniku. Od kandidatov
pričakujemo: kakovostno pripravo jedi, solidno postrežbo gostov, prijazen odnos do vseh
obiskovalcev, red in gospodarno vzdrževanje
doma in okolice, dobro sodelovanje z organi
planinskega društva.
Delo je primerno za mlajši upokojenski
par, ki si za vikende in praznike sam zagotovi
dodatno pomoč.
Mogoča je tudi redna zaposlitev ene osebe.
Delo se opravlja od 1. marca do konca
novoletnih praznikov. Plačilo je odvisno od
ustvarjenega prometa. Bivanje je v Domu na
Lubniku.
Ponudbe s predstavitvijo, opisom dosedanjih del in sposobnosti pošljite na naslov:
Planinsko društvo Škofja Loka, Kapucinski
trg 13, 4220 Škofja Loka, do 20. novembra
2013, s pripisom PRIJAVA - NE ODPIRAJ.
Podrobnejše informacije lahko dobite
osebno na Planinskem društvu Škofja Loka,
na tel. 512 06 67 in 041 595 005, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure ali na spletni strani www.
pd-skofjaloka.com.
S kandidati, ki izpolnjujejo razpisne
pogoje in so pravočasno oddali prijavo, bo
opravljen razgovor.

Na burnjak
in razstavo
Življenje pod
Triglavom v
Benečijo

Osmi
orienteering
Slovenskega
planinskega
društva Trst

Maruška Lenarčič

»

Pojdem v Benečijo, v svoj domači kraj, rože
tam dehtijo, vračam se nazaj...,« refren pesmi, ki jo s srcem in dušo prepevajo beneški
planinci in njihovi prijatelji.
Kdo bi mogel zavrniti prijazno vabilo Planinske družine Benečije na pohod od Hlodiča
do Sevc in na burnjak – praznik kostanja in
razstavo PZS Življenje pod Triglavom. S
pripisom: v popoldanskih urah še družabnost s harmonikarji in mladimi bendi, »ki
s svojimi glasbami bodo napunili vse kotičke
beneške vasice.«

Odprtju razstave PZS na burnjaku 2013,
foto Maruška Lenarčič

Lojze Abram

V

Skavtskem centru na Božjem Polju, obsežnem gozdnatem predelu med Prosekom in Križem pri Trstu, je bilo torek, 15.
oktobra 2013, vse živo. Preko 400 slovenskih
osnovnošolcev, nižješolcev in dijakov višjih
srednjih šol se je zbralo na rekreacijski prireditvi - orienteeringu.
Orienteering je letos že osmič priredilo
Slovensko planinsko društvo Trst v sodelovanju z ZSŠDI ter pod pokroviteljstvom Dežele
FJK in Zadružne kraške banke. Glavni namen te, že tradicionalno vsakoletne športno
rekreacijske prireditve, je privabiti v naravo
slovensko učečo se mladino, da se razgiba,
spozna naravne danosti krajev in kraškega
sveta ter se naužije svežega zraka.
Kljub sivemu, vlažnemu vremenu, bilo je
tudi nekaj kapelj dežja, se je na tekmo podala vesela in razposajena druščina okrog 130
osnovnošolcev iz osmih osnovnih šol od Milj
do Nabrežine in 300 dijakov iz srednjih šol od
Doline do Nabrežine in višješolcev zavodov
Zois, Slomšek, Stefan, Prešeren in Kosovel iz
Sežane. Višek tekmovalnega orienteeringa je
bilo nagrajevanje, za katero je vladalo veliko
pričakovanje in, ob razglasitvi izidov, nepopisno veselje zmagovalcev za prejete kolajne in
posameznih zmagovitih šol za pokale.

Vsi, ki so se, v nedeljo, 20. oktobra 2013,
odločili za »burnjak«, so doživeli čudovit dan
in pohod – poleg domačinov so prišli tudi
njihovi prijatelji iz Drežnice, Kobarida, obeh
Goric, slovenske Istre in še kdo ... Srečanje
prijateljev je bilo res veselo.
Na najlepšem dvorišču pa so na ogled
postavili razstavo PZS »Življenje pod Triglavom«, ki jo je odprl predstavnik Planinske
zveze Slovenije, predsednik MDO PD Posočje Gregor Rupnik, navzoče sta nagovorila
še predsednica PD Benečije Lojza Battistig in
župan Sovodenj Germano, zaigrala pa mlada harmonikarja, manjkala ni niti županja
grmiške občine.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8673.

Zagnani najmlajši tekmovalci, foto Lojze Abram

Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8671.

Dom na Lubniku, foto Rudi Zadnik in Jože Stanonik
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

47

Orožnova koča
na Planini za
Liscem išče
oskrbnika
PD Bohinjska Bistrica

Memoriala so se udeležili športni plezalci
in plezalke iz Slovenije, ki so se pomerili v
hitrostni plezalni preizkušnji. Tekmovalci so
se pomerili v hitrostni plezalni preizkušnji v
smeri Goba, višina smer 90 m, plezalo se je na
»top rope«. Dekleta so plezala kombinacijo
smeri levo od Tržaške Podelitev pokalov in
nagrad najboljšim je bila v Ospu, nadaljevala
pa se je z družabnim večerom.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8614.

Orožnova koča na Planini za Liscem, foto splet

Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8602.

P

laninsko društvo Bohinjska Bistrica objavlja razpis za novega oskrbnika Orožnove koče na Planini za Liscem (1346 m).
Planinska koča bo odprta od 1. julija do 31.
avgusta, v juniju in septembru pa ob vikendih.
Izven uradnega urnika se koča lahko odpre
na podlagi dogovora oziroma najave.
Prijave kandidatov bomo sprejemali do
2. decembra 2013.
Prijave pošljite na naslov: PD Bohinjska
Bistrica, Rožna ulica 24, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom »RAZPIS«. V prijavi napišite
kratek življenjepis in dosedanje izkušnje.
Prednost imajo kandidati, ki so člani PD
Bohinjska Bistrica. Pričakujemo kandidate
z ustreznimi znanji gostinstva, oskrbovanja
in vzdrževanja koče.

Čufarjeva
in Škofic
zmagovalca
16. memoriala
Janeza Jegliča –
Johana
PD Domžale

P

laninsko društvo Domžale je v soboto,
5. oktobra 2013, v veliki Osapski steni
organiziralo že 16. memorial Janeza Jegliča
– Johana. Med ženskami je zmagala Martina Čufar, v moški konkurenci pa vzhajajoča
zvezda Domen Škofic.
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dogajanje. Seveda brez hrabrih, neustrašnih
pohodnikov, ki jih niso odvrnili dež, megla
in veter, ne bi bilo nič. Oni so bili ključni za
uspešnost prireditve. Na vrh Slavnika (1028
m), kjer jih je čakal čaj, krof in dobra volja
prirediteljev, so jih od jutra našteli več kot
400, zastopana so bila skoraj vsa društva, ki
so zbrana v MDO PD-ju, pa tudi mnogi posamezniki iz drugih društev Slovenije (PD Ajdovščina ..., PD Bovec s predsednikom MDO
PD Posočje Gregorjem Rupnikom in drugi,
ki jih žal nismo evidentirali) in tudi Italije.
Posebej pa so bili prireditelji veseli preko 50
planincev iz hrvaške Istre iz PD, Glas Istre
in iz nekaterih drugih društev. Med njimi je
bil tudi predsednik Planinske zveze istrskih
društev Vladimir Rojnić.
Prvi del je bil bolj uraden. Pozdravnemu
nagovoru predsednika MDO PN PD Marka
Vidmarja je sledil svečani govor podpredsednice Planinske zveze Slovenije Slavice
Tovšak.

Najboljša dekleta, foto Silvo Karo

Uspel 35.
spominski
pohod na
Slavnik in
praznovanje
120-letnice
SPD/PZS
Maruška Lenarčič

P

onovni dokaz, da so planinci neustrašni,
je uresničenje napovedanega pohoda na
Slavnik in slovesnosti ob 120-letnici planinstva na Slovenskem, za nedeljo, 29. septembra
2013.
Planinci se ne dajo: navkljub izrazito slabemu vremenu so člani Obalnega planinskega
društva Koper in Meddruštvenega odbora
(MDO) Primorsko-Notranjskih planinskih
društev skupaj uspešno izpeljali načrtovano

Pevska skupina OPD Koper na Slavniku,
foto Maruška Lenarčič

Korporativna
akcija na
Naravskih
ledinah
Veronika Kotnik

Č

eprav ima petek ,13., negativen prizvok, je
bil ta petek, 13. septembra 2013, še kako
POZITIVEN. Z enaintridesetimi Simobilovci iz Ljubljane smo preživeli krasen sončen
dan visoko pod Uršljo goro na naši planinski
koči na Naravskih ledinah. Na korporativni
akciji so sodelovali: SIMOBIL d. d., Planinsko
Društvo Ravne na Koroškem in Koča na Naravskih Ledinah. Vodilo našega dela na koči
je bil v vseh dogovarjanjih POVODNI MOŽ,
ki je nekoč prebival na Uršlji gori; se potem
preselil na Pohorje in se pred dvema letoma na
Prvem otroškem festivalu Povodnega moža,
ki se v začetku junija na pobudo dveh mladih
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prostovoljcev odvija na Ravnah, zopet vrnil
in se naselil v kočici na Naravskih ledinah.
Več na spletnem mestu PZS, http://www.
pzs.si/novice.php?pid=8609.

Brdu in na gozdni meji pa domačin Ljubo
Trojer in graparski lovci. Prvi je cilj prestopil
Simon Alič (ŠD Nanos) s časom 0:52:02, ki
pa ni podrl sedem let starega rekorda Petra
Lamovca. Trojico sta zaokrožila Danijel Vinčec (ŠD 3 Šport) in Jure Šuligoj (SSK Ponikve).
V planinskem domu Zorka Jelinčiča so se vsi
posladkali s tradicionalno sadno kupo.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8578.

Srečanje
planinskih
prijateljev na
Velebitu
Darko Mohar

Praznovanje ob P
Poleg kočic so se v novi beli preobleki zalesketala še vsa vrata na skupnih ležiščih v koči,
foto arhiv PD

60-letnici Doma
dr. Klementa
Juga v Lepeni

Slavka Murovec

P
Letos je potekal že 20. tek na Črno prst,
foto Cveto Zgaga

Jubilejni 20. tek
na Črno prst
Olga Zgaga

N

a koledar Primorskih gorskih tekov 2013
je bil za 7. september v organizaciji Planinskega društva Podbrdo, GRS Tolmin in
Občine Tolmin vpisan jubilejni, 20. gorski
tek Ivana Anderleta na Črno prst. Zanimivo
je, da tek ni tudi dvajseti po vrsti. Prvi je bil
namreč na predlog predsednika PD Podbrdo
Ivana Anderleta izpeljan že 9. avgusta 1970.
Udeležili so se ga le trije pogumneži. Dogodek
je bil uradno označen kot neetičen, tako da
so naslednjega organizirali šele 2. septembra
1995. A šele ob 40-letnici prvega teka je bilo
potrjeno, da se je gorski tek rodil v Podbrdu
in da so Marko Dakskobler, Ivan Čufer in
Peter Čufer pionirji gorskega teka v Sloveniji.
Vsi trije so tudi tokrat startali z istega mesta,
tako kakor prvič. Toda le Peter Čufer ima v
nogah vseh dvajset tekov.
Na 6,3 km dolgo progo z višinsko razliko
1300 m se je iz Podbrda podalo 133 ljubiteljev
te discipline. Med njimi je bilo kar 23 domačinov, tudi 12-letni Žan Drole. V Trtniku jih
je s harmoniko spodbujala 85-letna Francka Drole, na okrepčevalnicah na Kalarskem
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laninsko društvo Nova Gorica je v soboto, 14. septembra 2013, pred Domom dr.
Klementa Juga v Lepeni organiziralo slavje
v počastitev 60. Obletnice, odkar je bil dom
predan in služenju planinstvu.
Dogajanje se je začelo s pohodom udeležencev skozi Šunikov vodni gaj, nadaljevalo
pa s prikazom reševanja v gorah, ki so ga
izvedli gorski reševalci iz Bovca, pa potem
s skokom s padalom Ferdinanda Goloba in
z druženjem udeležencev ter gostov pred
domom. Dogajanje so popestrile stojnice z
blagom domače obrti, mlečnimi proizvodi
planine Duplje, žganimi pijačami in lepenskimi krafi. Naše društvo je na svoji stojnici
predstavljalo promocijsko planinsko gradivo
in gradivo TIC Bovec. Organiziralo pa je tudi
ustvarjalne delavnice za otroke. Ob tej priložnosti je društvo pripravilo zgibanko – 60 let
planinskega Doma dr. Klementa Juga v Lepeni
in razstavo na treh panojih, ki obsega: predstavitev društva, predstavitev dr. Klementa
Juga in predstavitev razvoja oz. obnove doma
od prevzema do danes.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8566.

S KPD Bazovica z Reke je po lanskoletni
uspešno organizirani 'Planinski trilogiji' letos organizirala tridnevno srečanje planinskih prijateljev iz Slovenije in Hrvaške na
Velebitu, potekalo je od 13. do 15. september
2013.
Sodelovalo je okrog 40 planincev iz SPD
Trst, Obalnega PD iz Kopra, nekaj prijateljev
iz Gorenjske ter članov PD Opatija, PD Platak
in PS Bazovica iz Reke. Srečanje je bilo v planinski koči na Mrkvištu, s katero upravljajo
zelo delovni člani HPD Zavižan iz Senja. V
treh dneh so se udeleženci povzpeli na čez
1600 metrov visoke Šatorino, Krajačev kuk
in Seravski vrh, obiskali kočo na Alanu in se
delno sprehodili po znameniti, 57 kilometrov
dolgi Premužičevi stezi, hrvaškemu kulturnemu spomeniku. Na vrhu Šatorine se je tudi
rodilo novo prijateljstvo s člani HPD Sokolovac iz Požege, lepega mesta v srcu Slavonije.

Skupno srečanje je znova lepo uspelo,
foto Darko Mohar

Nad mestom se
dani in jubilejni
zbornik PD
Kamnik
Irena Mušič Habjan

»
Praznovanje ob 60-letnici Doma dr. Klementa
Juga v Lepeni, foto Bogdan Žorž,
Slavka Murovec, Matej Mavrič

Vrli gospodje narodnjaki!« je Josip Močnik 19. julija 1893 zapisal na začetku svoje znamenite okrožnice za ustanovitev prve
podružnice Slovenskega planinskega društva
in s temi besedami smo njihovi nasledniki –
člani Planinskega društva Kamnik – v petek,
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20. septembra 2013, s kulturno-umetniško
prireditvijo ta dan znova obudili.
Na odru Doma kulture v Kamniku smo
skozi pesem, literarne odlomke ter fotografijo spremljali pot prvih narodno zavednih
obiskovalcev gora, ki so ljubili svojo deželo
in gore, njihovih naslednikov, ki so orali pot
na področju alpinizma in organiziranega
planinstva in se tudi v današnjih časih z isto
ljubeznijo vzpenjajo na gore po poteh, brezpotjih ali strmih stenah, skrbijo za poti in koči,
za vzgojo in spodbudo najmlajših. Vsem so
se in se še vedno kljub človeški majhnosti v
gorah dogajajo velike zgodbe.
Jubilejni večer sta s svojo prisotnostjo
poleg slavnostnega govornika akademika dr.
Matjaža Kmecla počastila tudi predsednik
Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik in
podžupanja Občine Kamnik mag. Julijana
Bizjak Mlakar.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8570.
Ob 120-letnici delovanja Planinskega društva Kamnik je v sredo, 18. septembra 2013,
izšel tudi jubilejni zbornik z naslovom Korak
za korakom do sto dvajset let. Več na spletnem
mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8571.

Odprtje
Planinskega
doma na Uštah
ob 20-letnici PD
Moravče
Mojca Smrkolj

M

oravški planinci smo v soboto, 31. avgusta 2013, dočakali veliki dan – naš
dom je bil končan in predan svojemu namenu. Predsednik Planinskega društva Moravče
Leon Lavrič je v svojem govoru na prireditvi
povedal, da so v tem času društvo vodili štirje predsedniki, celino je oral Niko Capuder,
Franc Kmetič je zagrizel v gradnjo in tudi
kot predsednik gradbenega odbora pripeljal
gradnjo do prve plošče. Nadaljeval je Janez
Jesenšek, gradnja pa se je zaključila pri Leonu
Lavriču. Predsednik gradbenega odbora na
začetku je bil Jurček Nowakk, leta 2009 pa je
njegovo vlogo prevzel Janez Vesel, ki je dom
pripeljal do zaključne faze.
Ob odprtju doma so najzaslužnejši člani,
ki so opravili od 1.500 do 2.000 prostovoljnih
ur, prejeli plakete. To so Alojz Cerar, Janez Jesenšek, Marjan Kocjančič, Leon Lavrič, Jurček
Nowakk, Lovro Poznič, Janez Vesel in Drago
Jamšek. Za nadzor nad gradnjo je plaketo
prejel Franc Capuder, kot največja donatorja
pa Občina Moravče in Pit Revizija d.o.o.
Predsednik društva je povedal, da bodo
v brošuri, ki jo bo društvo ob 20-letnici še
izdalo, objavili vse podatke o gradnji, donatorstvu ter prispevkih posameznikov. Brošura
bo razdeljena na naslednjem občnem zboru
društva. Župan Martin Rebolj je v svojem
govoru poudaril, da je odprtje doma velika
pridobitev za celotno občino. Upamo, da dom
ne bo sameval. Dobrodošli!
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8537.

PD Ajdovščina
na Čavnu
praznovalo 110
let
Alenka Tratnik

P

ri Koči Antona Bavčerja na Čavnu so 4.
avgusta 2013 planinci in ljubitelji narave
proslavili 110. obletnico Planinskega društva
Ajdovščine. Slavje so zaokrožili z 20. pohodom na Čaven, 120. obletnico Planinske
zveze Slovenije in 60. obletnico Slovenske
planinske poti.
Planinsko društvo Ajdovščina so ustanovili septembra 1903, med člani so bili zlasti pomembnejši Ajdovci, prvi predsednik društva
pa je bil Avgust Schlegel. Danes društvo šteje
več kot 300 članov. Z različnimi vsebinami za
planinstvo navdušuje od najmlajših v vrtcu do
upokojencev. Pod njegovim okriljem delujejo
Planinska sekcija Kamnje, alpinistična sekcija,
mladinski odsek in vodniško izletniški odsek,
med člani društva so usposobljeni gorski reševalci in markacisti, ki skrbijo za skoraj sto
kilometrov označenih poti.
Množica se je na Čavnu naužila svežega
zraka, prisluhnila kulturnemu programu in
dan nadaljevala v družabnem vzdušju. Slavnostni nagovor je pripadel Bojanu Rotovniku, predsedniku Planinske zveze Slovenije,
ki letos praznuje 120 let delovanja.
Ob jubileju so v društvu izdali praznično
brošuro, žig, razglednico in znamko ter poseben dnevnik za odtise žigov s 23 kontrolnih
točk. Točke sestavljajo črke iz naslova akcije
STO DESET LET PD AJDOVŠČINA.

Na Čavnu je bilo slavnostno in predvsem
družabno,
foto Alenka Tratnik

Planinski dom na Uštah smo odprli ob 20-letnici
PD Moravče, foto arhiv PD
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30 let Zavetišča
pod Špičkom
Janko Rabič

Č

lani smo najprej leta 1950 nekdanjo italijansko vojaško opazovalnico preuredili v
skromno zavetišče. Zaradi vse večjega obiska
planincev smo ga kasneje podrli in začeli graditi novega. Odprtje je bilo julija leta 1983 ob
90-letnici slovenske planinske organizacije.
Za planince je zavetišče predvsem izhodiščna točka za vzpon na Jalovec. Gospodarji
in oskrbniki se vsa leta prizadevajo, da je zavetišče urejeno in prijazno do obiskovalcev.
Oskrbnici v letošnji planinski sezoni sta bili
Nada Šavs in Marija, ki sta planince vedno
veselo sprejeli in jih razvajali tudi z domačim
kruhom in jabolčnim zavitkom.

Zavetišče pod Špičkom na višini 2064 metrov je
najvišja postojanka Planinskega društva Jesenice,
foto Janko Rabič

Dom na Kofcah s
spletno kamero

Praznovanje
60-letnice
Planinskega
društva Rimske
Toplice
Jurij Potokar

O

srednja prireditev praznovanja 60-letnice planinskega društva je bila v soboto,
29. junija 2013, na Koči na Kopitniku, ki jo
upravlja naše društvo.
Sama prireditev je potekala v kulturno-umetniškem duhu s prizori planinstva, za
uvod je moški pevski zbor Antona Aškerc
Rimske Toplice zapel planinsko himno, po
uvodnem pozdravu animatorke za povezavo
prireditve so sledili nagovori predsednika PD
Rimske Toplice Jurija Potokar z podanimi
dogodki od ustanovitve do danes in pogledi za prihodnost, pozdrav podpredsednice
PZS Slavice Tovšak in predsednika MDO PD
Zasavja Boruta Vukovič. Sledila je podelitev
priznanj PZS naj zaslužnejšim članom PD
Rimske Toplice ter zahvale društva vsem
društvom MDO PD Zasavja ter lokalnim
skupnostim.
Prireditev je bila lepa priložnost za obujanje spominov, za pohvale in zahvale za minulo delo in za spletanje novih prijateljstev
enako mislečih. Le kje bi lahko našli lepši in
primernejši prostor pod soncem?
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8354.

D

V

soboto, 15. junij 2013, je v Planinskem
domu na Košenjaku potekalo 15. letno
srečanje gorskih stražarjev in aktivnih ljubiteljev narave Odbora za varstvo gorske narave
MDO PD Koroške. Vodil ga je vodja odbora
Janez Juvančič, udeležilo pa se ga je 20 gorskih
stražarjev in varuh gorske narave iz Dravske,
Mežiške in Mislinjske doline, med njimi tudi
lastnika večjih kmetij iz Krajinskega parka Topla. Srečanje se je začelo s predavanjem varuha
gorske narave Milana Senice na temo zavarovanih rastlin in živali. Milan Senica je bil
imenovan tudi za namestnika vodje odbora. V
imenu KVGN PZS je na srečanju sodelovala
Irena Brložnik, ki je po uvodnem pozdravu na
željo prisotnih na kratko predstavila razlike
v izobraževanju, statusu ter pomenu gorskih
stražarjev in varuhov gorske narave ter ključne vsebine delovanja KVGN PZS v letu 2012
in programa dela za leto 2013. Med drugim
je pozvala tudi k predlaganju kandidatov za
priznanje KVGN PZS.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8336.

Praznovanje 60-letnice PD Rimske Toplic,
foto arhiv PD

Bogdan Seliger

V

Kamera se osvežuje na 30 minut.
Srečno in varen korak!

Letno srečanje gorskih stražarjev in aktivnih ljubiteljev narave Odbora za varstvo gorske narave
MDO PD Koroške, foto Ernest Preglav
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Irena Brložnik

OPP MDO PD
Notranjske uredil
poti na območju
Snežnika

Zdenka Mihelič
om na Kofcah se je pridružil vrhovom in
kočam, kjer lahko trenutne vremenske
razmere opazujete tudi prek spletne kamere.
Trenutne vremenske razmere najlepše planine pod Košuto lahko spremljate prek spletne
kamere na spletni strani Doma na Kofcah,
http://www.domnakofcah.si/?page_id=59.

Letno srečanje
Odbora za
varstvo gorske
narave MDO PD
Koroške

okviru OPP MDO PD Notranjske organiziramo skupne akcije urejanja planinskih poti. Tokrat je bila že prej dogovorjena
akcija izvedena na območju Snežnika, ki smo
jo izvedli 22. junija 2013. Zbralo se nas je 11 iz
planinskih društev (Snežnik – Loška dolina,
Cerknica, IMP, Rovte, Logatec in Horjul) in
smo razporejeni v 4 skupine uredili poti na
sledečih odsekih:
Vratca–Globoka dolina, Leskova dolina–vojaška cesta (pod Tjuro), Mašun–cesta
pod Puščetkom, Bički lazi–grad Snežnik. Na
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omenjenih odsekih čistili poti in obnavljali
markacije, ker so bili kar na nekaj območjih
problemi z orientacijo na omenjenih poteh.

Ob jubilejih Koče Odprtje nove
pri izviru Soče
boulder stence v
nova čistilna
Grosuplju
naprava
Franc Štibernik
Janko Rabič

P
Pri urejanju poti na Snežnik, foto Bogdan Seliger

43. tabor
ljubljanskih
planincev 2013
na Govejku
Marinka Koželj Stepic

ri Planinskem društvu Jesenice so se lani
lotili obsežnih investicij s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda na vseh petih
postojankah. Predvsem s čistilnimi napravami bodo poskrbeli za boljše zavarovanje
gorskega okolja. Prvo so zgradili v Koči pri
izviru Soče v Trenti. Izvedbena dela so morali
prilagoditi vsem naravovarstvenih pogojem,
ki so v ožjem območju Triglavskega narodnega parka še bolj strogi. Finančna sredstva so
v celoti prispevali sami. Čistilno napravo je
postavila družba Regeneracija iz Lesc, obratovati pa je začela ob začetku letošnje sezone.
Uradno odprtje čistilne naprave 1. junija
so združili z dvema jubilejema koče. Leta 1953
so v nekdanji italijanski vojaški objekt najprej
preuredili v skromno planinsko kočo. Dvajset
let kasneje so zgradili povsem nov objekt.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8267.

P

laninsko društvo Grosuplje je v soboto,
18. maja 2013, pripravilo odprtje novih
plezalnih površin na sedežu društva na Adamičevi 29 v Grosupljem.
V društvu smo se s športnim plezanjem
pričeli ukvarjati leta 2000, ko smo dobili v
upravljanje visoko plezalno steno v Dvorani
Brinje. Leta 2002 je bila glede na veliko zanimanje ustanovljena plezalna sekcija Ascendo. Plezalci, ki jih sedaj vodi načelnik Sandi
Pelko, so se izkazali in od konca februarja do
konca aprila 2013 zgradili dodatnih 220 m2
plezalnih površin.
Slovesno odprtje je pritegnilo veliko
število staršev, ki so se še posebej razveselili
možnosti, da bo sedaj tudi njihovim otrokom
omogočeno športno plezanje na plezalnih
površinah društva.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8230.

V

soboto, 25. maja 2013, sta MDO PD Ljubljane in PD Obrtnik organizirala tradicionalno srečanje planincev Meddruštvenega
odbora planinskih društev Ljubljane ali krajše
43. tabor ljubljanskih planincev na Govejku.
Tabor običajno organizira MDO PD Ljubljane
skupaj z društvom, ki v tistem letu praznuje
okrogli jubilej delovanja. PD Obrtnik letos
slavi kar 60 let uspešnega delovanja.
Kljub slabemu vremenu so se srečanja
udeležili planinci iz 9 planinskih društev in Na odprtju čistilne naprave pri Koči pri izviru Soče,
foto Janko Rabič
seveda gostitelji. Člane PD Medvode, PD
Kočevje, PD Polž, PD Iskra Ljubljana, PD
Šmarna gora in PD Drago Bregar so pripeljali
kar predsedniki teh društev.
V spomin na prvega načelnika SPD Frana Orožna pa so prebrali nekaj pomembnih
dogodkov iz njegovega bogatega življenja.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8249.
Zdenka Mihelič

Pot do izvira
Soče uspešno
popravljena

N
Predsednik PD Obrtnik Miro Miloševič je odkril
prvotno spominsko ploščo iz leta 1935 na planinskem domu, foto arhiv Marinke Koželj Stepic
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a zelo zahtevni akciji pri izviru Soče je
ekipa markacistov PD Jesenice zamenjala 90 metrov žične vrvi, na vrvne spone
namestila polkrožne matice, ter s skrčevalno
cevko oblila konce žične vrvi.
Na akciji, ki je potekala 21. in 22. maja
2013, so zamenjali tudi lesena varovala in
naredili ograjo, da obiskovalci gora ne bi zašli
na brezpotje.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8233.

Nova boulder stena, foto Marjan Trobec

Srečanje
slovenskih
in hrvaških
planincev –
Slavnik
Rudi Burjak

N

a Planinskem društvu Mežica smo se že
kar nekaj časa dogovarjali za sodelovanje
s planinskimi društvi iz sosednje Hrvaške. S
posredovanjem HPS (Hrvatski planinarski
savez) smo navezali stik s PD Obzova z oto-
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ka Krka in se dogovorili za skupni izlet na
Slavnik. Da bi bil izlet čim bolj zanimiv smo
za sodelovanje prosili še Obalno planinsko
društvo Koper in tako spoznali vodičko Barbaro, ki nas je popeljala na Slavnik.
Naše skupno druženje smo začeli na
izhodiščni točki v Skadanščini, kjer sta oba
predsednika društev (Drago Nišler PD Obzova in Rudi Burjak PD Mežica) pozdravila
vse navzoče in izmenjala simbolična darila.
Za prihodnje leto pa že pripravljamo
nekaj izletov, ki jih bomo realizirali skupaj
s PD Obzova.

Pašman, na 274 m visoki Veliki Bokolj. V
lepem sončnem vremenu so uživali v čudovitem razgledu. Proti celini je segal pogled
do Zadra, Filip Jakova in Biograda na moru,
na drugo stran pa na otoke Kornatskega arhipelaga, na Sit, Žut, Kornat, Katino ter na
južni del Dugega otoka.

Dobrodošli!

Družabno pohodniško srečanje,
f oto Marinka Koželj Stepic

P

ri Planinskem društvu Jesenice so letos
posebej ponosni na svojo najstarejšo
članico Eriko Heim z Jesenic. Sredi maja je
praznovala stoletni jubilej. V mladosti je bila
z vsem srcem navezana na gore. Najprej je
bila aktivna članica Turistovskega kluba Skala.
Bila je ena prvih slovenskih alpinistk in smučark pred drugo svetovno vojno. Preplezala
je vrsto smeri v naših gorah. Kot smučarka je
nastopala na Triglavskih smukih, zmagala je
na prvem državnem prvenstvu v alpski kombinaciji za ženske. Članica našega društva je
od leta 1949, torej 64 let.

Srečanje
pobratenih
društev PD
Grafičar in PD
Delo
Marinka Koželj Stepic
lani PD Grafičar in PD Delo so imeli v
dneh od 10. do 12. maja 2013 že 162.
srečanje. Od prvega skupnega izleta na Storžič
je minilo natanko 39 let, od podpisa listine
pobratenja na Govejku pa 35 let. V vseh teh
dolgih letih bratenja in druženja ni bilo prekinitve. Tudi v času osamosvajanja obeh držav druženje ni zamrlo, nasprotno politične
razmere so prijateljske vezi še bolj utrdile.
Srečanja so se udeležili člani PD Grafičar iz
Zagreba in PD Delo iz Ljubljane ter tudi člani
PD Iskra, PD RTV, PD Rašica in PD Integral.
V organizaciji PD Grafičar so to srečanje
proslavili s skupnim izletom, ki je bil za vse
zelo privlačen in zato udeležba rekordna. V
petek popoldne so se srečali na parkirišču
pred Zadrom in skupaj obiskali Muzej antičnega stekla v Zadru. Pozno zvečer so odpluli
v Kukljico na otoku Ugljan. Povzpeli so se
na najvišji vrh otoka, na 287 m visoki Ščah.
Povzpeli pa so se tudi na najvišji vrh otoka
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Stoletni jubilej
Erike Heim,
najstarejše
članice PD
Jesenice
Janko Rabič

Prvo srečanje s pohodom na Slavnik,
foto Rudi Burjak

Č

šir, predsednik PZS, dr. Miha Potočnik, njegov
pomočnik, Boris Ziherl, tedanji minister, dr.
Dougan, finančni minister, alpinist Joža Čop,
dr. Marjan Brecelj in še mnogi drugi. Dogodek
je bil pomemben za vse slovensko planinstvo.
Dom na Lubniku (1052 m) je 60-letnico
dočakal popolnoma obnovljen, funkcionalno
prilagojen sedanjim potrebam, z dobro ponudbo in oskrbo obiskovalcev.

Obnovljeni Dom na Lubniku,
foto Jože Stanonik in Rudi Zadnik

Za zasluge v planinstvu je pred leti prejela najvišje priznanje v planinski organizaciji,
svečano listino Planinske zveze Slovenije.

Obnovljeni Dom
na Lubniku
praznuje 60 let
PD Škofja Loka

2

4. maja je 60 let praznoval Dom na Lubniku. Pred 60 leti je bila na Lubniku nad Škofjo Loko velika slovesnost. Po triletni gradnji
in 33.565 udarniškimi urami je bil planincem
izročen v upravljanje in uporabo nov Dom
na Lubniku. Nov dom je nadomestil majhno
leseno kočo, zgrajeno v letu 1932, ki je bila za
1. maj 1943 požgana, da ne bi služila Nemcem
za opazovalno točko. Odprtja se je udeležilo
okrog 600 planincev in med njimi Ferdo Ko-

Stoletnici Eriki Heim, najstarejši članici PD
Jesenice, je čestital tudi predsednik PD Jesenice
Branko Bergant, foto Janko Rabič
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Razstava Ivan
Šumljak in
60 let SPP pri
Primorcih
Maruška Lenarčič

skupina Kulturno-prosvetnega društva »Bazovica« z Reke. Na srečanju se že osem let
srečujejo, družijo, izmenjujejo izkušnje, dogovarjajo in planirajo skupne akcije planinci
s Tržaškega, Ilirske Bistrice in reške slovenske
skupnosti. Letošnjih skoraj 100 udeležencev
srečanja priča o tem, da je postalo srečanje
priljubljen način druženja in sodelovanja.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8126.

bogatem delu društva, so prisostvovali in ga
med razpravo pozdravili tudi predstavniki
SPD Trst, Planinske sekcija Kamnje, PD Nova
Gorica, PD Benečija, PD Tolmin in ZSŠD v
Italiji. SPD Gorica želimo še naprej uspešno
poslanstvo med Slovenci v Italiji!

V

ponedeljek, 6. maja 2013, je bilo živahno
v Kopru, saj smo odprli razstavo Ivan
Šumljak in 60 let Slovenske planinske poti,
ki jo je v sklopu praznovanj 120-letnice PZS
pripravil MDO PD Podravje in je bila prvič
postavljena v Mariboru. S postavitvijo razstave v Kopru so planinci simbolno povezali
začetek in konec Slovenske planinske poti, kot
je v pozdravnem nagovoru dejal predsednik
Obalnega planinskega društva Koper – organizatorja postavitve razstave v Kopru –
Aldo Zubin.
Marinka Pertot, predsednica SPD Trst, Darinka
Dekleva, predsednica PD Snežnik Ilirska Bistrica,
Prisotna je bila tudi avtorica razstaDarko Mohar, vodja skupine Slovenskega doma
ve in podpredsednica PZS, predvsem pa
KPD Bazovica z Reke in Mija Damjan - Stegu, predprijateljica obalnih planincev, dr. Slavica
stavnica PZS na tokratnem srečanju na Reki,
Tovšak, ki so jo tudi tokrat sprejeli medse
foto Anja Stegu
z odprtim srcem, kot to Primorci znajo.
Posebno slovesno vzdušje v razstavnem
prostoru so pričarali zvoki kitar Dua PetRok, Petra Gregoriča in Roka Nardina,
gojencev Glasbene šole Koper.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8170.

Uspešno
poslanstvo SPD
Gorica

Žarko Rovšček

S
Lojze Abram iz Trsta – prevedel besedila v italijanski jezik, Maruška Lenarčič, načelnica promocijskega odseka OPD Koper, avtorica razstave
Slavica Tovšak in predsednik OPD Koper Aldo
Zubin, foto Valter Valenčič, Vesna Lamut

Osmo srečanje
Prijateljstvo brez
meje tokrat na
Reki
Mija Damjan-Stegu in Darko Mohar

V

nedeljo, 21. aprila 2013, je bilo na Reki
že 8. srečanje »Prijateljstvo brez meje«,
ki ga je v letu 2013 organizirala Planinska
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PD Gorica v Italiji je del posoške planinske
zgodovine, z vsemi okviri trpke primorske
polpreteklosti. Nedavno so goriški planinci
slavili stoletnico. Zametek je iskati v nekdanji
Soški podružnici SPD, ustanovljeni leta 1896 v
Tolminu. Njen številčno in duhovno pomemben del je bil Goriški odsek. 28. januarja 1911
je na ustanovnem občnem zboru iz odseka
Soške podružnice nastala samostojna Goriška
podružnica SPD, ki je v prvih letih obstoja
delovala z veliko vnemo, označevala planinske poti na svojem terenu in se pripravljala
celo na gradnjo koče na Kaninu. Po vrhuncu
je žal v delovanje društva usodno zarezala
prva svetovna vojna, ki je člane razkropila
v begunstvo in po frontah od Karpatov do
Furlanije. Svoje je po koncu vojne dodala še
italijanska zasedba Primorske in podružnica
je bila leta 1926 prisilno razpuščena. Po drugi
svetovni vojni se je leta 1945 začela dejavnost
v obnovljenem društvu.
Na letošnjem rednem občnem zboru so
se člani SPD Gorica zbrali 17. aprila v Kulturnem domu v Gorici. Zboru, ki je poročalo o

Predsednik SPD Gorica Andrej Rosano,
foto Žarko Rovšček

119. občni zbor
in 120. obletnica
društva PD
Ljubljana-Matica
PD Ljubljana–Matica

V

Jakopičevi dvorani ZZZS na Miklošičevi
24 v Ljubljani je 18. aprila 2013 potekala
slavnostna prireditev v počastitev 120-letnice
Planinskega društva Ljubljana–Matica in 119.
občni zbor. Prireditev je vodil Blaž Lesnik.
S pesmimi so jo popestrili Mladinski
pevski zbor iz Osnovne šole Franceta Bevka
in z avtorskimi skladbami skupina Godba
vertikale.

Predsednik PD Ljubljana–Matica Tomaž
Willenpart in predsednik PZS Bojan Rotovnik
ob spremljanju skupine Godba Vertikale,
foto Rok Venturini in Drago Metljak

NOVICE PLANINSKIH DRUŠTEV

Slovesnosti se je udeležil predsednik
Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik,
ki je pozdravil vse navzoče in čestital društvu. Slavnostni nagovor je imel predsednik
društva Tomaž Willenpart.
V pogovoru o zgodovini društva so sodelovali dr. Peter Mikša, zgodovinar, Milan
Čučnik, dolgoletni tajnik društva, alpinist
Viki Grošelj in Hinko Šolinc, nekdanji načelnik mladinskega odseka in sedanji načelnik
markacijskega odseka.
Državno odlikovanje Planinskemu društvu Ljubljana–Matica.
Na dan državnosti, najpomembnejši
praznik samostojne Slovenije, je predsednik
republike Borut Pahor na predlog Planinske
zveze Slovenije vročil odlikovanje red za zasluge Planinskemu društvu Ljubljana-Matica
»za vsestranski prispevek pri razvoju slovenskega planinstva in ob 120. obletnici društvenega dela«. Visoko odlikovanje je zahvala za
prispevek slovenskega planinstva k slovenstvu
ter oblikovanju slovenske države.
Podelitve so se udeležili predstavniki
planinskega društva na čelu s predsednikom
Tomažem Willenpartom (v delegaciji so med
drugim bili še Aleš Jenko, Viki Grošelj, Tina
Di Batista, Drago Metljak, Tone Sazonov,
Jože Drab, Milan Čučnik in drugi) ter podpredsednik Planinske zveze Slovenije Borut
Peršolja. Planinska zveza Slovenije je v sklopu
120. obletnice ustanovitve Slovenskega planinskega društva na predsednika republike
naslovila več predlogov za odlikovanja posameznikom in tudi Planinskemu društvu
Ljubljana–Matica.

Prvo borovniško
planinsko
orientacijsko
tekmovanje
Aljoša Rehar

B

orovniško planinsko društvo je sredi aprila izvedlo prvo planinsko orientacijsko
tekmovanje (POT) v zgodovini Borovnice.
Planinsko društvo (PD) Borovnica je namreč
s svojimi ekipami letos začelo sodelovati v
gorenjsko-dolenjski ligi planinskih orientacijskih tekmovanj in že kar v prvem letu tudi
samo – z veliko mere dobre volje in znanja ter
nekoliko poguma – organiziralo orientacijsko
tekmo, in sicer zadnjo, četrto ligaško tekmo
v sezoni 2012/2013. Za tehnično in organizacijsko izvedbo tekmovanja so v okviru
PD Borovnica poskrbeli Primož in Tatjana
Pečlin ter Kristina Suhadolnik, na pomoč so
jima priskočili še Aljoša in Marija Rehar ter
Mateja Gregorka. Zahvala za sodelovanje pri
tekmovanju gre tudi Turističnemu društvu
Borovnica in Prostovoljnemu gasilskemu
društvu (PGD) Brezovica pri Borovnici.
Rezultati na spletni strani
http://arehar.wordpress.com/.

V

nedeljo, 14. aprila 2013, je potekal že
peti zbor vodnikov in mentorjev MDO
PD Gorenjske. Tokrat smo ga organizirali v
Planinskem društvu Žirovnica. Za udeležence
zbora smo skušali pripraviti program, ki bi
jim pokazal tudi najbolj skrite in samotne
kotičke v naši občini.
Naše popotovanje po občini smo od čebelnjaka nadaljevali do parkirišča v Završnici
in do slapu, ki mu domačini pravimo »Hudič
babo pere«. Po dolini Završnice pa smo se
skupaj s prijetnim tempom peš odpravili do
Doma pri izviru Završnice, kjer je vse goste v
imenu predsednika PD pozdravil Jernej Mrak.
Za konec uradnega dela je sledilo še predavanje Primoža Ravniharja o odpravi v Ande.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8132.

Franci Ekar, častni
predsednik PD
Kranj

O
Pred začetkom tekmovanja, foto Aljoša Rehar
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Maja Jauh in Maruša Oblak

PD Kranj

Obrazložitev predloga na spletnem mestu
PZS, http://www.pzs.si/novice.php?pid=8331.

Predsednik RS Borut Pahor in predsednik PD Ljubljana–Matica Tomaž Willenpart ob prejemu reda za zasluge,
foto Janez Platiše

5. zbor vodnikov
in mentorjev
MDO PD
Gorenjske

Tokratno srečanje vodnikov in mentorjev
MDO PDGorenjske so organizirali v
PD Žirovnica,
foto Maja Jauh

b letošnjem občnem zboru je vodstvo PD
Kranj izpolnilo zavezo, ki si jo je naložili
ob izrednem občnem zboru septembra 2011,
da ob spremembi društvenih pravil nekdanjemu predsedniku Francu Ekarju za zasluge
pri razvoju kranjskega planinstva podelijo
naziv Častnega predsednika. Predsednik Tine
Marenče je podelitev obrazložil z besedami:
»Zaslug Franca Ekarja pri razvoju kranjskega
planinstva ni potrebno posebej predstavljati,
dovolj je, da izpostavimo njegovo dolgoletno
predsedovanje PD Kranj, ki je trajalo kar 39
let.«
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8103.

Novi predsednik PD Kranj Tine Marenče in častni
predsednik PD Kranj Franci Ekar, foto arhiv PD
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KORISTNE INFORMACIJE
Poceni letalske
karte iz Benetk
proti Nepalu
Zdenka Mihelič

S

septembrom je začela letalska družba Turkish airlines opravljati polete proti Nepalu,
karte iz Benetk pa so dostopne že za 580 €.
Kontakt za letalske karte:
INTERCONTI d.o.o.
CESTA V MESTNI LOG 55
1001 LJUBLJANA
T: 00386 1 4202240/59 , E-naslov:
interconti@siol.net, www.interconti.si.
Srečno in varen korak na vseh vaših potovanjih in poteh!

Ugodno
cepljenje proti
klopnemu
meningoencefalitisu, akcijanza
športna društva
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana

K

lopni meningoencefalitis je resna bolezen, ki jo povzroči vbod okuženega
klopa in jo lahko prepredimo s cepljenjem.
Slovenija se glede na verjetnost okužbe s klopnim meningoencefalitisom uvršča v sam vrh
evropskih držav, strokovnjaki pa opozarjajo,
da je pri nas cepljenih še vedno premalo ljudi.
Najučinkovitejša zaščita pred klopnim
meningencefalitisom je preventivno cepljenje.
Cepivo je varno in učinkovito. Cepijo se lahko
tudi otroci od enega leta naprej. Cepljenje je
priporočljivo za vse, ki se gibljejo v naravi ali
bivajo na endemskih območjih, se posebno
je priporočljivo za otroke, ki se zaradi šolskih
obveznosti zadržujejo v naravi.

Osnovno cepljenje sestoji iz treh odmerkov cepiva:
1. odmerek: kadarkoli v letu - priporočamo v hladnih zimskih mesecih;
2. odmerek: 1 do 3 mesece po prvem odmerku;
3. odmerek: 5-12 mesecev po drugem
odmerku.
V ZZV Ljubljana se zavedamo, da cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu predstavlja dodaten strošek vsakemu
posamezniku, zato bomo članom sprotnih
društev po predhodnem naročilu nudili ca.
15 % popust za en odmerek cepljenja. Popust
lahko uveljavljajo s člansko izkaznico športnega društva.
Poimenske sezname društev ter prijave
sprejemamo še v novembru, cepljenje pa bo
potekalo med 1. in 20.12.2013.
Za cepljenje se je obvezno predhodno
naročiti na številko 01 586 39 18, 01 586 39
00 ali 01 586 39 35 ter po elektronski posti:
spela.rupnik@zzv-lj.si. Mladoletne osebe
morajo priti v spremstvu staršev.
Cena posameznega cepljenja bo tako v teh
dneh znašala 27 EUR za odrasle (namesto 32
EUR) in 26 EUR za otroke (namesto 31 EUR).
Delovni čas ambulante za cepljenje ZZV
Ljubljana pa je od ponedeljka do četrtka od
8. do 14. ure in v petek od 8. do 13. ure.

ZANIMIVOSTI
Gregorjev
geolov za mlade
planince
Zavarovalnica Triglav

N

ovo šolsko leto je tudi začetek novega
načrtovanja dodatnih dejavnosti v šolah. Morda vam bo v pomoč tudi novost v
okviru projekta Očistimo gore. S ponosom
vam predstavljamo igro Gregorjev geolov.
Gregorjev geolov je namenjen osnovnošolcem – planincem, v pomoč pa naj bo tudi
vodjem šolskih planinskih krožkov. Ker vemo,
da se trudite otroke naučiti koristnih dejstev in
veščin o varnosti v gorah, prehrani in opremi
planincev, orientaciji in drugih pomembnih
planinskih tematikah, bi vam radi z Gregorjevim geolovom pri tem pomagali. Gregorjev
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geolov je zabavna igra, ki lahko mladim daje
dodatno spodbudo za pot v gore. Temelji na
geolociranju želenih točk, ki so objavljene
tudi na naši spletni strani.
Kje se skrivajo zakladi, odkrijte na podstrani spletne strani Očistimo gore www.

ocistimogore.si/gregorjev-geolov, kjer bo
zbranih tudi nekaj uporabnih podatkov o
varnosti v gorah.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8548.

KORISTNE INFORMACIJE IN ZANIMIVOSTI

Kozjanski park
na znamki
Zdenka Mihelič

K

ozjanski regijski park je eno najstarejših in največjih zavarovanih
območij na vzhodu Slovenije. Preplet človekovega delovanja
in naravni procesi so ustvarili pogoje in omogočili preživetje nekaterih redkih, ogroženih in ranljivih živalskih in rastlinskih vrst ter
njihovih habitatov.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=8611.

Slovenska planinska literatura v letu 2012
Ciril Velkovrh

Vzgojna literatura
ABC dejavnosti v naravi. Stojan Burnik idr. Ljubljana, Fakulteta za šport, 2012. 135 str., ilustr.
Vodniški učbenik. Jože Bobovnik idr. 2. dop. izd. Ljubljana, PZS, 2012. 469 str., ilustr.
Priročniki in dnevniki
Cici, dnevnik za punce in fante; pon. Ljubljana, PZS, 2012. 76 str. (PZ, 360)
Dnevnik 1. Mladi planinec, mlada planinka. 3. izd. Ljubljana, PZS, 2012. 62 str. (PZ, 359)
Dnevnik 2. Mladi planinec, mlada planinka. 3. izd. Ljubljana, PZS, 2012. 71 str. (PZ, 357)
Dnevnik s Slovenske planinske poti (in Razširjene slovenske planinske poti); pon. Ljubljana, PZS, 2012. 3–37 str. (PZ, 368)
Geocaching. Zaklad GC3FRRF, Mestna knjižnica Grosuplje. Grosuplje, Family Bučar, 2012. 27 str., ilustr.
Planinski kažipot 2012. Ljubljana, PZS, 2012. 148 str., fotogr.
Priročnik jamarskega reševanj, prev. Maks Merela idr. Ljubljana, Jamarska zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba, 2012. 107
str., ilustr.
Vozli in pionirski objekti. Maja Cvek idr. 2. izd. Ljubljana, Zveza tabornikov Slovenije, 2012.
Jogan Nejc, Pohleven Franc, V naravo, priročnik z nasveti za gibanje, bivanje in prehranjevanje v naravi. Ljubljana, Zveza
tabornikov Slovenije,
Nacionalna skavtska organizacija, 2012, 224 str., ilustr.
Suhadolc Anton, Les naših dreves in grmovnic. Olševek, Narava, 2012. 184 str.
Vodniki
15 izbranih tematskih poti Mestne občine Koper. Koper, Obalno planinsko društvo, 2012. 39 str., ilustr.
GO 3D. Goriška: peš s kolesom in s kajakom = il Goriziano: a piedi, in bicicletta e in kayak (slov., it.). Gorica, Slovensko planinsko
društvo
Gorica, 2012. 117 str., ilustr.
Izleti in dejavnosti 2012. Trst, Slovensko planinsko društvo, 2012. 14 str., ilustr.
Julijske Alpe. Turistični vodič. Ljubljana, Kartografija, 2012. 71 str., fotogr.
Levstikova pot – s kolesom in knjigo. Rudi Bregar idr. Sevno, Narava Bregar, 2012. 68 str., ilustr.
Mednarodna Jakobova pot v Sloveniji. Ljubljana, Društvo prijateljev poti svetega Jakoba v Sloveniji. 6 str., ilustr.
Pohorje. Turistični vodič. Ljubljana, Kartografija, 2012. 87 str., fotogr.
Pojdimo na izlet. Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem, 2012.
Pomurje. Turistični vodič. Ljubljana, Kartografija, 2013. 51 str., fotogr.
Poti za vse generacije. Barbara Černič Mali idr. 1. natis. Ljubljana, Urbanistični inštitut RS, 2012. 51 str., ilustr.
Slovenija. Športnoplezalni vodnik. (slov, ital, nem, angl.) Janez Skok idr. Ljubljana, Sidarta, 2012. 505 str., fotogr.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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Smaragdna pot. Plezalne stene. Tolmin, RDO Smaragdna pot, 2012. 24 str., ilustr.
Slovenija. Turistični vodnik. Ljubljana, Kartografija, 2012. 240 str., fotogr.
Arnejšek Milenko – Prle, Poljanec Andrež, Slovenska planinska pot. Planinski vodnik. Ljubljana, PZS, 2012. 344 str., ilustr. (PZ,
362)
Cerar Irena, Pravljične poti Slovenije, družinski izletniški vodnik. 4. ponatis. Ljubljana, Sidarta 2012, 263 str., ilustr.
Cortese Dario, Od davnine do divjine, popotniški vodnik, 40 drugačnih izletov po Sloveniji. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2013.
Garibotti Rolando, Patagonia Vertical. Chaltén Massif. Ljubljana, Sidarta, 2012. 368 str., fotogr.
Golnar Tone, Kamniško-Savinjske Alpe. Kamniška Bistrica. 3. popr., razš. izd. Plezalni vodnik.Ljubljana, PZS, 2012, 374 str., 32
ilustr. (PZ,
358)
Golob Urban, Poti za vse dni. Družinski pohodniški vodnik. 1. izd. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012. 286 str., fotogr.
Gorišek Gorazd, Bohinj, venec gora nad jezersko kotanjo. Ljubljana, PZS, 2012. 33 str., fotogr. (priloga PV 2012/12)
Hren Karl, Grape in vrhovi. Čar Karavank med Peco in Obirjem.Celovec, Mohorjeva založba, 2012. 240 str.
Kogovšek Franc, Vodnik rapalske meje po logaški občini od Loma do Grčarevca. Ljubljana, Logatec, samozal., 2009. 28 str., fotogr.
Mašera Andrej, Dolina Belega potoka, majhno je lepo. Ljubljana, PZS, 2012. 33 str., ilustr. (priloga PV 2012/4).
Mihalič Roman, Dolenjska, Bela Krajina, Notranjska. Planinski vodnik. Ljubljana, PZS, 2012. 160 str., ilustr. (PZ, 369)
Mihelič Tine, Slovenske stene. Izbor najlepših plezalnih vzponov. 3. izd. Radovljica, Didakta, 2012. 430 str., ilustr.
Mlač Bine in Nada, Vodnik po Karnijskih feratah. Ljubljana, PZS, 2011. 288 str., fotogr. (PZ, 354)
Pasar Peter, Skriti kotički italijanskih Alp. Petrovče, Hari, 2012. 68 str., fotogr.
Rabe Cordula, Španska Jakobova pot. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012.
Sever Uroš, Čudovita obzorja Slovenije, pohodniški vodnik z dodatno GPS-orientacijo. 1. pon. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012.
267 str., ilustr.
Stankovič Miloš, Volnik, vodnik za pohodnike in kolesarje. Dutovlje, samozal. 2012, 160 str., ilustr.
Steklačič Gregor, S kolesom po Srcu Slovenije. Litija, Center za razvoj, 2012.
Velikonja Elvica, Rastejo pri nas, rastline trnovskega gozda. Predmeja, samozal., 2012. 252 str., fotogr.
Zborniki
Zgodovinske poti med Krasom in Sočo. Itinerari storici tra Carso e Isonzo. Historical routes between Carst and Isonzo.
Historische Wege
zwischen Karst und Isonzo. Simon Kovačič idr. Tolmin, RDO Smaragdna pot, 2012. 95 str., ilustr.
Letopis PZS 2011. Ljubljana, PZS, Priloga Obvestil PZS, 38, 2012, 2.
Naša gora. Zbornik ob stoletnici odprtja planinske koče na Uršlji gori. Ur. Franc Verovnik. Prevalje, Kulturno društvo Mohorjan,
2012. 133 str.,
fotogr.
Želja pomagati, devetdeset let organiziranega reševanja na Kamniškem, Gorska reševalna služba Kamnik (1922–1912). Zbr., ur.
Irena Mušič
Habjan. Kamnik, Gorska reševalna služba Kamnik, 2012. 268 str.
Prvih 100 let GRS Kranjska Gora. Kranjska Gora, Postaja gorske reševalne službe, 2012. 173 str., fotogr.
Spominski pohod po poti Cankarjeve matere, 26. december, Vrzdenec – Vrhnika. Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja za kulturo,
šport in turizem,
2012, 16 str.
Bele Jani, Habjan Vladimir, Reševanje v gorah, sto let organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji. Kranj, Gorska reševalna zveza
Slovenije,
2012. 276 str., ilustr.
Bizjak Janez idr., Ostaline megalitske kulture v slovenskih Alpah ali Odmevi megalitske kulture v slovenski krajini in v njenem
kulturnem
izročilu. Bled, Inštitut Alpe, Celje, Društvo Mohorjeva družba, 2012. 80 str. (Kulturna dediščina Julijskih Alp, 1)
Erhartič Bojan, Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer. Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 2012. 187 str.
Košir Stanko, Niti podobno, Gozd Martuljek v času mojega otroštva. Jesenice, Gorenjesavski muzej, 2012.
Ravnjak Matjaž, Slovenska avantura, 10 let pustolovščin, zbirka fotografij in spominov (slov., angl.). Velenje, Društvo tabornikov
Rod Jezerski
zmaj, 2012. 152 str., ilustr.
Šinigoj Damijan, Kratek dnevnik jamarskega zasvojenca. Novo mesto, Goga, 2012. 223 str.
Leposlovje
Berlič Kristina, Pesmi in zgodbe, glas gora me vabi. Pragersko, samozal., 2012. 133 str., ilustr.
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Grošelj Viki, Gola gora, Nanga Parbat, 8125 m. 2. dop. izd. Ljubljana, PZS, 2012, 258 str., fotogr. (PZ, 371)
Jornet Killan, Teči ali umreti. Celje, Celjska Mohorjeva družba, 2012. 230 str.
Mihelič Tine, Klic gora. 1. ponatis. Ljubljana, Sidarta, 2012. 288 str., ilustr.
Senegačnik Jurij, Slovenija in njene pokrajine. Ljubljana, Modrijan, 472 str., fotogr.
Šimac Rudolf Rudi, Brginci, zgodovinska povest, napisano po zgodovinski pripovedi. Breginj, samozal, 2011. 191 str.
Zlobec Andrej, V viharju prve svetovne vojne. Ljubljana, Dušica Kunaver, 2010. (Zbirka V vihri petih vojn, knj. 1)
Periodika
Obvestila. Ljubljana, PZS; 2012. 1–12.
Planinski vestnik. Ljubljana, PZS, 2012. 1–12.
Svet pod Triglavom, časopis za prebivalce, obiskovalce, prijatelje in podpornike. 19. Bled, TNP, 2012.
Društvena glasila
Bilten. Ljubljana, MDO PD Ljubljana, 2012, maj.
Gremo pod objem gora. Ljubljana, Mladinska komisija PZS, 2012.
Jubilejni Glas podzemlja, prvih 100 let, 1910–2010. Ljubljana, Društvo za raziskovanje jam, 2012. 120 str., ilustr.
Krpelj. Glasilo Planinskega društva Tolmin. Tolmin, PD Tolmin, 2012. 18.
Mravljinček naših generacij, rod Črnega mrava, 60 let. Ljubljana, Društvo tabornikov Rod Črnega mrava, 2012. 117 str., ilustr.
Petdeset let Planinske skupine PT Nova Gorica, 1962–2012.. Nova Gorica, PD PT Planinska skupina, 2012.
Planinsko društvo Kobarid, Šestdeset let, 1952–2012. Kobarid, Planinsko društvo 2012. 88 str., ilustr.
Planinsko društvo Prebold, 40 let. Prebold, PD, 2012. 19 str., ilustr.
Planinsko društvo Ravne na Koroškem, 60 let, Planinsko društvo Mislinja, 30 let. Ravne na Koroškem, PD, 2012.
Tura. Vipava, Planinsko društvo Vipava, 2012. 51 str.
Zemljevidi
Bled. Žepni vodnik. 1 : 25 000. Ljubljana, Kartografija, 2012.
Bohinj. Žepni vodnik. 1 : 25 000. Ljubljana, Kartografija, 2012.
Bovec, Trenta. Kanin, Montaž, Mangart, Jalovec, Razor, Krn. Planinski zemljevid 1 : 25.000. 1. izd. Ljubljana, Sidarta, 2012.
Bovec, turistična karta občine 1 : 40 000, pon. Bovec, LTO, 2012.
Dolenjska, Gorjanci, Kočevski Rog, 1 : 50 000. 1. izd., pon. Ljubljana, PZS, Kartografija, 2012. (PZ, 366)
Gorje z okolico, turistična karta v prospektu občine. Gorje, Občina, 2012.
Julijske Alpe, planinska karta 1 : 50 000, 4. izdaja. Ljubljana, Sidarta, 2012.
Julijske Alpe. Turistična karta 1 : 40 000. Ljubljana, Kartografija, 2011.
Kamniško-Savinjske Alpe, 1 : 50 000. 4. izd., pon. Ljubljana, PZS, GZS, 2012. (PZ, 364)
Karavanke, osrednji del, 1 : 50 000. 3. izd., pon. Ljubljana, PZS, GZS, 2012. (PZ, 363)
Kranjska Gora, turistična karta občine, 1 : 30 000, ponatis. Kranjska Gora, LTO Zavod za turizem, 2012.
Ljubljansko barje. Izletniška karta 1 : 30 000, dop. izd. Notranje Gorice, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, 2012.
Park Škocjanske jame, turistična karta, 1 : 8 000, 3. izd. Škocjan, JZ Park Škocjanske jame,. 2012.
Pivka. Zeleni kras, turistična karta, 1 : 75 000, 2. izdaja. Pivka, Občina, 2012.
Pohorje : kolesarska karta, 1 : 100.000. Maribor, Zavod za turizem, 2012.
Pohorje, 1 : 50 000. 3. izd., 2. pon. Ljubljana, PZS, GZS, 2012. (PZ, 365)
Pohorje. Turistična karta 1 : 40 000. Ljubljana, Kartografija, 2011.
Polhograjsko hribovje, planinska karta 1 : 25 000, 2. izd. Ljubljana, PZS, GIS, 2012.
Pomurje. Turistična karta 1 : 40 000. Ljubljana, Kartografija, 2011.
Ribnica na Pohorju, panoramska infokarta, 1. izd. Ribnica na Pohorju, Občina, 2012.
Sabotin. Park miru, turistična karta 1 : 25 000, 2. izdaja. Tolmin, RDO Smaragdna pot, 2012.
Šmarna gora in Rašica. Žepni vodnik. 1 : 25 000. Ljubljana, Kartografija, 2012.
Trideželni park Goričko – Raab – Őrség / Porabje, turistična karta, 1 : 60 000, 1. izdaja. Grad, JZ Krajinski park Goričko. 2012.
Triglav. Žepni vodnik. 1 : 25 000. Ljubljana, Kartografija, 2012.
Triglav, planinska karta 1 : 25 000. 12. izd., pon. Ljubljana, PZS, GIS, 2012. (PZ, 361)
Triglavski narodni park, 1 : 50 000. 7. izd., pon. Ljubljana, PZS, GZS, 2012. (PZ, 367)
Veliki atlas Slovenije. 5., razširjena izdaja. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2012.
Steklačič Gregor, Bokal Mija, Gorenc Marko, S kolesom po Srcu Slovenije. Zemljevid 1 : 50 000. Litija, Center za razvoj,
Kartografija, 2012.
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Diplomske naloge
Bergant Petra, Ledno in kombinirano plezanje. Ljubljana, P. Bergant, Fak. za šport, 2012. 67 f., ilustr.
Cukjati Iztok, Vpliv bivanja in gibanja na veliki nadmorski višini na izbrane kazalce vzdržljivosti. Ljubljana, I. Cukjati, Fak. za
šport, 2012. 81
f., ilustr.
Čop Andreja, Dom Planika skozi čas. Strahinj, A. Čop, 2012. 67 f., ilustr.
Erbežnik Matic, Načrtovanje in izvedba preleta z jadralnim padalom. Ljubljana, M. Erbežnik, Fak.za šport, 2012. 77 f., ilustr.
Fojkar Brigita, Poletni tabori za otroke kot del turistične ponudbe na podeželju. Strahinj, B. Fojkar, 2012. 60 f., ilustr.
Komel Damjan, Razvoj slovenskega alpinizma. Ljubljana, D. Komel, Fil. fak., 2012. 99 f., lustr.
Logar Erik, Začetki modernega planinstva in alpinizma na Slovenskem. Voglje, E. Logar, Fil. fak., 2012. 38 f., ilustr.
Mandeljc Anuška, Organizacija planinskega tabora na Vršiču. Bled, A. Mandeljc, 2012. 33 + 8 f., ilustr.
Mirosavljević Aleksandar, Priročnik za mlade gornike. Ljubljana, A. Mirosavljević, Fak. za šport, 2012. 192 str., ilustr.
Nahtigal Andraž, Učenje hoje po najlonskem traku. Ljubljana, A. Nahtigal, Fak. za šport, 2012. 74 f., ilustr.
Nareks Tjaša, Analiza turističnega produkta pohodništvo v Sloveniji. Ljubljana, T. Nareks, Ekonomska fak.., 2012. 285 str., ilustr.
Paternost Tjaša, Pustolovski park za aktivno preživljanje prostega časa otrok in staršev. Ljubljana, T. Paternost, Fak. za šport,
2012. 82 f., ilustr.
Pavlič Metka, Oblikovanje ponudbe izletov po Pomurju za osnovnošolce na primeru Turistične agencije Klas. Murska Sobota, M.
Pavlič, 2012.
34 + 21 str., ilustr.
Podgornik Ristič Tanja, Športno plezanje kot dodatna turistična dejavnost. Bled, Tržič, T. Podgornik Ristič, 2012, 32 f., ilustr.
Potokar Mali Polona, Alpinistični potopisi. Ljubljana, P. Potokar Mali, Filozofska fak., 2012. 43 f., ilustr.
Pretnar Blaž, Nadaljnji razvoj Campinga Bled. Bled, B. Pretnar, 2012. 35 f., lustr.
Rauš Laura, Pokritost in posodobitev plezalnih vodnikov za območje Slovenije. Maribor, L. Rauš, Ped. fak., 2012. 105 + 4 f., ilustr.
Šemrl Špela, Savsko-soške kolesarske poti v Triglavskem narodnem parku. Ljubljana, Š. Šemrl, Fak. za šport, 2012. 90 f., ilustr.
Turudić Goran, Reševanje v gorah. Ljubljana, G. Turudić, Fak. za kemijo, 2012. 75 f., ilustr.
Vidic Nastja, Subkulturne in življenjskostilne značilnosti plezanja v pozni moderni. Ljubljana, N. Vidic, Fak. za družbene vede,
2012. 52 str.
Vnučec Manja, Turizem smo ljudje. The couchsurfing project. Maribor, M. Vnučec, Višja strok. šola za turizem in gost., 2012. 35
+ 4 str., ilustr.
Žnidar Katja, Preživetje v naravi brez tehnologije. Celje, Gimnazija Center, 2012. 98 f., ilustr. Raziskovalna naloga.

Ta obsežni seznam slovenske planinske bibliografije za leto 2012 sem lahko zbral ob pomoči sodelavcev, za kar se jim najlepše
zahvaljujem. V letošnjem seznamu so nekatere publikacije tudi iz leta 2011, ker prihajanje informacij ni nikoli ažurno. Večina teh
so publikacije planinskih društev. Izredno pa smo lahko veseli, da je s planinsko tematiko veliko diplomskih nalog na različnih
stopnjah študija.
Kratice:
GIS
GZS
LTO
PD
PV
PZ
PZS
SAZU
TNP
ZRC
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Geodetski inštitut Slovenije
Geodetski zavod Slovenije
Lokalna turistična organizacija
Planinsko društvo
Planinski vestnik
Planinska založba PZS
Planinska zveza Slovenije
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Triglavski narodni park
Znanstvenoraziskovalni center

VABIMO

VABIMO
Plezalni dnevi Kranja 2013:
fotonatečaj Življenje s PDK
AO PD Kranj

A

lpinistični odsek PD Kranj v sodelovanju s Komisijo za športno plezanje PZS ponovno organizira finale državnega prvenstva v
težavnosti in balvanih. Prireditev bo potekala tri dni, od 29. novembra do 1. decembra 2013. V okviru prireditve poteka nagradni
fotonatečaj z naslovom »Življenje s PDK«.
Fotografski natečaj traja do 24. novembra 2013. Deset najboljših fotografij po izboru organizatorja bo predstavljenih na prireditvi, kjer
bodo obiskovalci odločili zmagovalca. Več na http://fotonatecaj.aokranj.com/.

Predavanja za planinska društva in ostale:
V manj kot devetih dneh po Slovenski planinski poti: Predstavitev športnika Klemena Trilerja, ki se je po dolgih letih ukvarjanja z vzdržljivostnimi športi (gorski tek, tekmovalno turno smučanje) odločil, da preteče Slovensko planinsko pot v čim krajšem času.
Predstavil vam bo podvig iz leta 2012 s kratkim filmom, fotografije z refleksijo in na kratko njegovo športno pot. Kontakt: Klemen Triler,
031 275 302.
Predavanja za odrasle in otroke (predava: Jože Mihelič, alpinist, fotograf in upokojeni vodja službe za vzgojo in izobraževanje
TNP). Poleg ustaljenih predavanj o Triglavskem narodnem parku so tu še:
o
Zlatorog, vsem dobro poznana pripovedka.
o
Krivopetnice in Zlatorog, pot ljudske pripovedke iz Trente, najbolj pravljična in zaradi tega najbolj neposredna.
o
Otroci Alp, otroci Himalaje, za mlajše zelo zanimiva primerjava.
Kontakt: Jože Mihelič, 031 260 192.
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Napovednik planinskih dogodkov
23. 11. 2013 Mala & Velika planina, Gradišče (1666 m)
23. 11. 2013 Zbor vodnikov PZS

PD Radovljica
Vodniška komisija PZS

23. 11. 2013 Menina planina
23. 11. 2013 Državno prvenstvo RS 2013, Slovenska Bistrica - težavnost,
mlajše in srednje kategorije
24. 11. 2013 Pohod na Čemšeniško planino
27. 11. 2013 9. strokovni posvet GORE IN VARNOST

PD Viharnik
AK Slovenska Bistrica

29. 11. 2013
30. 11. 2013
30. 11. 2013
30. 11. 2013
30. 11. 2013
3. 12. 2013
6. 12. 2013
7. 12. 2013
7. 12. 2013
7. 12. 2013
7. 12. 2013
7. 12. 2013
7. 12. 2013
7. 12. 2013
8. 12. 2013
8. 12. 2013
10. 12. 2013

PD Zagorje
Planinska zveza
Slovenije, Gorska
reševalna zveza
Slovenije in Odbor
Gore in varnost v
sodelovanju z Upravo
Republike Slovenije za
zaščito in reševanje
Razpis za državno prvenstvo RS 2013, Kranj - težavnost, balvani KŠP PZS,
- FINALE
AO PD Kranj
Srečanje vodnikov Podravja
VO MDO PD Podravja
Predavanje alpinista V. Grošlja in družabno srečanje
PD Vinska Gora
Zaključek akcije 105-krat na Kamnek
PD Tržič
Obolno
PD Viharnik
Gorniški večer s Tomom Križnarjem: Gora trpljenja
PD Domžale in
Knjižnica Domžale
Miklavžev pohod - pohod po lokalni poti od Miklavža do
PD Dobrna
Moklavža
Slovesna podelitev najvišjih priznanj PZS 2013
Planinska zveza
Slovenije, OPD Koper
Izlet v neznano
PD Radovljica
Zimski tečaj gorništva za zahtevne ture
PD PD Ljubljana–Matica

Nočni pohod na Mrzlico
Miklavžev pohod na Boč
Gore – Kopitnik
Zaključek alpinističnega odseka
33. pohod na Tisje
14. Miklavžev pohod na Krasji vrh
Od štajerskih goric do strme tržaške obale razstava 300 fotografij SPP Cirila Velkovrha

14. 12. 2013 21. pohod Čez goro k očetu
14. 12. 2013 Nočni pohod Simona Kosa Podbrdo–Rut
14. 12. 2013 Pohod po poteh osvoboditeljev Starega piskra
14. 12. 2013 Snežnik, 1796 m
15. 12. 2013 Kilimanjaro
21. 12. 2013 35. zimski pohod na Javornik
21. 12. 2013 Sveta Ana nad Ribnico, 920 m
22. 12. 2013 Prenos lučke miru na Lisco
22. 12. 2013 7. pohod ob meji brez meje
24. 12. 2013
25. 12. 2013
25. 12. 2013
26. 12. 2013

Predpraznični večer, Božični večer na Golakih
Pohod z baklami na Kamen vrh
Nočni pohod na Čreto
Pohod po poteh Cankarjeve matere

26. 12. 2013 Pohod na Veliko Kozje
26. 12. 2013 Božični pohod na Porezen
26. 12. 2013 Zaključek pohodne akcije 'Naskakovalec Valvasorja'
v Valvasorjevem domu
26. 12. 2013 Pohod: Topolšica-Sleme (prek Loma)
26. 12. 2013 Srečanje planincev na Stolpniku
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Milan Kos, Janko Baloh
Vodniška komisija PZS,
veronika.susman@pzs.si, 01 43 45 689
Boris Jesenšek, 051 256 726
Marjeta Leva, 070 873 654,
marjeta.leva@gmail.com
Ferdinand Drnovšek, 041 886 725
Matjaž Šerkezi, 01 43 45 686,
matjaz.serkezi@pzs.si

pdk.aokranj.com
Stanka Čoh, 051 326 682
Tomaž Kumer, 031 239 693
Stane Koblar, 051 636 858
Borut Vukovič, 031 805 686
www.pdd.si
Ana Žužek, 031 789 630

PZS, 01 43 45 680,
info@psz.si
www.pdradovljica.si
Info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si
PD Kum Trbovlje
Marjeta Bricl, 051 377 502
PD Boč Kostrivnica
Minka Erjavec, 040 731 043
PD Viharnik
Borut Vukovič, 031 805 686
AO APD Kozjak MAribor www.kozjak.org
PD Litija
Peter Rutar, 031 643 743
PD Kobarid
Slavko Gregorčič, 051 688 684
Planinsko društvo
www.pd-vrhnika.si
Vrhnika in Zavod Ivana
Cankarja Vrhnika
PD Ravne na Koroškem Veronika Kotnik, 031 441 982
PD Podbrdo v
Bogdan Brišar, 041 459 150,
soorganizaciji z OŠ
bogdan.brisar@gmail.com
Simona Kosa Podbrdo
PD Železničar Celje
Jože Ratej, 041 792 734
PD Viharnik
Boris Jesenšek, 051 256 726
PD Podpeč - Preserje
Marko Goršič, 01 36 31 175,
041 795 006
PD Javornik Silva Gostiša, 041 475 414
Črni vrh nad Idrijo
PD Viharnik
Boris Jesenšek, 051 256 726
PD Lisca Sevnica
Darinka Avguštin, 041 481 697
PD Brda
www.pdbrda.si, pdbrda@pzs.si,
Bojan Bužinel, 031 393 776
PD Ajdovščina
Bogdan Kodele, 031 853 405
PD Dobrepolje
Alojz Nučič, 041 994 388
PD Vransko
Boštjan Semprimožnik, 041 425 887
PD Horjul
Bogdan Seliger, 01 75 49 267,
01 75 58 272
PD Radeče
Irena Kampuš, 041 626 136
PD Cerkno
Katarina Filipič, 031 615 245
PD Radovljica
Valentin Rezar, 041 451 287,
Aleš Štefe, 040 618 756
PD Šoštanj
www.pd-sostanj.si
PD Vojnik
Mirko Blazinšek, 041 685 635

Triglav
komplet

Že dve avtomobilski
zavarovanji sta Triglav
komplet.
Več zavarovanj združite
v Triglav komplet, več
prihranite.
Skupni popust izkoristijo
vsi člani Triglav kompleta.
Več zavarujem,
več privarčujem.

Vse bo v redu.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

www.triglav.si
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Namenimo del dohodnine za varnejšo in urejeno Slovensko planinsko pot od Maribora do Ankarana! Zaradi
množičnosti in odprtosti delovanja imamo Planinska
zveza Slovenije in večina planinskih društev status
organizacije v javnem interesu. Zato smo
upravičenci do sredstev iz naslova dohodnine: zavezanci za dohodnino lahko do 0,5 %
odmerjene dohodnine namenimo Planinski
zvezi Slovenije in/ali planinskemu društvu.
Preveč nas je, ki te možnosti še nismo izkoristili.
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V letu 2012 smo s tako pridobljenimi sredstvi financirali ob-

letu pridobljenimi
2012 smo s tako
pridobljenimi
sredstvi
financirali
obSVtako
sredstvi
smo letos
financirali
obnovo
poti Kriški poti–Razor, poti z Vršiča do Zavetišča pod
Špičkom in naprej do izvira Soče, pot Grohat–Durce in
pot z Vršiča do sedla Mlinarica. Stopimo v dolini skupaj
tisti, ki se srečujemo na planinskih poteh in ki
se zavedamo koristnosti dejavnosti planinske
organizacije! Namenimo ji sredstva, ki bi sicer
pripadla državnemu proračunu. Davčni upravi
(DURS) sporočimo svojo odločitev do 31. decembra letos, lahko tudi s pomočjo predizpolnjenega obrazca na spletni strani PZS.

OBVESTILA
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE 4/2013

Vsebina:
- Razpis volitev za organe PZS za mandat 2014–2018
- Razpis volitev Komisije za varstvo gorske narave PZS
- Pravilnik o članstvu posameznikov
- Članarina Planinske zveze Slovenije 2014
- Poslovnik o delu Upravnega odbora PZS
- Pravilnik Komisije za športno plezanje PZS
- Pravilnik o raziskovalni dejavnosti in o delu Raziskovalne skupine PZS
- Pravilnik o priznanjih PZS
- Izhodišča za novo ureditev Zakona o planinskih poteh
- Bilateralni sporazum med PZS in ÖTK
- Dogovor o sodelovanju med PZS in ZGVS
- Zapisnik svečane Skupščine PZS
- Zapisnik 15. seje Upravnega odbora PZS
- Zapisnik 16. seje Upravnega odbora PZS
- Zapisnik Zbora markacistov PZS
- Zapisnik Zbora delegatov Komisije za varstvo gorske narave PZS
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RAZPIS VOLITEV ZA ORGANE PZS ZA MANDAT 2014–2018
Komisija za pripravo volitev PZS 2014 na podlagi sklepa 1. seje, z dne 21. 10. 2013, na podlagi 38. člena Poslovnika UO PZS in
sklepa 17. seje UO PZS, z dne 19. 9. 2013, razpisuje:

VOLITVE ZA ORGANE PZS ZA MANDAT 2014–2018
1.

2.

-

Volitve se razpisujejo za naslednje organe PZS:
Predsednika PZS;
Štiri (4) podpredsednike PZS;
Sedem (7) članov Upravnega odbora PZS;
Predsednike dvanajstih (12) MDO PD;
Predsednika Nadzornega odbora PZS;
Štiri (4) člane Nadzornega odbora PZS;
Varuha pravic gora.
Volitve bodo potekale na Skupščini PZS v Novem mestu, 12. aprila 2014, za predsednike MDO PD pa na sejah MDO PD.

3.
Posebni pogoji pri kandidiranju za PREDSEDNIKA PZS in PODPREDSEDNIKE PZS
Kandidat za predsednika PZS, v skladu s 1. odstavkom 47. člena Statuta PZS, ob vložitvi kandidature predloži predlog programskih
smernic in v roku sedmih (7) dni po koncu kandidacijskega postopka listo kandidatov za podpredsednike PZS.
V skladu z 2. odstavkom 47. člena Statuta PZS, lahko za predsednika PZS ali podpredsednika PZS kandidira polnoletni član društva, ki:
- ima vsaj visokošolsko izobrazbo (priloga k kandidaturi je fotokopija dokazila o izobrazbi),
- je v zadnjih petih (5) letih vsaj dve (2) leti opravljal naloge predsednika društva ali ima vsaj štiri (4) leta vodstvenih izkušenj pri
delu organov PZS in
- govori angleški jezik ali katerega od jezikov drugih alpskih držav.
V skladu s 3. odstavkom 47. člena Statuta PZS, lahko za podpredsednika PZS kandidira tudi kandidat z nižjo stopnjo izobrazbe od visokošolske, če ima dolgoletne (najmanj 5 letne) vodstvene izkušnje pri delu organov PZS.
V skladu s 3. odstavkom 45. člena Statuta PZS, kandidat za predsednika PZS ne sme kandidirati za podpredsednika PZS in obratno.
Kandidatura za predsednika PZS ali podpredsednika PZS izključuje kandidaturo za člana UO PZS.
Volitve predsednika in podpredsednikov PZS se v skladu s 4. odstavkom 47. člena Statuta PZS opravijo na podlagi enotne liste. Glasuje
se o celotni listi. Izvoljena je lista, ki dobi večino glasov prisotnih delegatov.
4.
Posebnosti pri kandidiranju in volitvah PREDSEDNIKOV MDO PD
Zbirajo se kandidature za naslednje meddruštvene odbore PD:
MDO PD Koroške, MDO Primorsko-Notranjskih PD, MDO PD Kamniško Bistriškega območja, Savinjski MDO PD, MDO PD Podravja, MDO PD Ljubljane, MDO PD Posočja, MDO PD Pomurja, MDO PD Notranjske, MDO PD Dolenjske in Bele krajine, MDO
PD Gorenjske, MDO PD Zasavja;
Kandidata za predsednika lahko predlagajo društva na območju posameznega MDO PD, izmed svojih članov. Rok za oddajo kandidatur
je 10. 2. 2014.
Po izvedenem kandidacijskem postopku, bodo volitve predsednika MDO PD izvedene na sejah posameznih MDO PD, ki morajo biti
v skladu s 4. odstavkom 38. člena Poslovnika UO PZS sklicane najkasneje 7 dni pred skupščino PZS.
Novoizvoljeni predsedniki MDO PD nastopijo mandat z dnem konstituiranja novega UO PZS.
5.
Posebni pogoji za kandidiranje za VARUHA PRAVIC GORA
Za varuha pravic gora, lahko v skladu z 52. členom Statuta PZS kandidira član društva, ki:
- ima najmanj visokošolsko izobrazbo h kandidaturi je fotokopija dokazila o izobrazbi),
- je uveljavljen strokovnjak s področja varstva narave ali sorodnih področij in
- ima vsaj pet let izkušenj dela v društvih ali organih PZS.
6.
POSTOPEK KANDIDIRANJA
Kandidate predlagajo društva PZS izmed svojih članov, kot to določa 2. odstavek 45. člena statuta PZS. Kandidature oddajo na obrazcu,
ki je priloga tega razpisa.
Funkcija voljenega ali imenovanega funkcionarja organov PZS je na podlagi 4. odstavka 45. člena Statuta PZS nezdružljiva z voljeno ali
imenovano funkcijo organov političnih strank na državni ravni.
Pri kandidaturah v organe PZS društva, na podlagi 5. odstavka 45. člena Statuta PZS, sledijo načelu enakomerne zastopanosti obeh spolov.
Predloge kandidatov je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za pripravo volitev 2014,
p. p. 214, 1001 Ljubljana, s pripisom spodaj levo »NE ODPIRAJ – volitve PZS«.
Rok za pošiljanje kandidatur je 23. 12. 2013 za predsednika PZS in podpredsednike PZS.
Rok za pošiljanje kandidatur za ostale organe je 10. 2. 2014.
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v skladu z razpisom volitev za organe Planinske zveze Slovenije za mandat od skupščine P
skupščine PZS 2018, predlaga svojega člana:
Morebitne nepopolne predloge bo predlagatelj dolžan dopolniti. Pri kandidaturi za predsednika in podpredsednike do 12. 1. 2014 in pri
ime
in priimek
kandidaturi
za ostale
organe do 24. 2. 2014, o čemer bodo predlagatelji obveščeni z osebno vročitvijo.

naslov
Komisija za pripravo volitev PZS 2014
datum rojstva
Jože Melanšek, vodja
izobrazba*
znanje tujih jezikov**
OBRAZEC ZA KANDIDATURO
dosedanje delo v
planinski
organizaciji in
Društvo (naziv društva):______________________________________________,
izkušnje ***

Ljubljana, 25. 10. 2013

v skladusez pošlje
razpisom
volitev
za organe Planinske zveze Slovenije za mandat od skupščine PZS 2014 do
(lahko
tudi
v prilogi)
skupščine PZS
2018, predlaga
svojega člana:PZS, podpredsednike PZS in varuha pravic gora. Ti kandidati priložijo
*Obvezno
za kandidate
za predsednika
dokazila o zaključenem izobraževanju.
ime in priimek
**Obvezno
za kandidate za predsednika PZS in podpredsednike PZS.
naslov
***Obvezno
datum rojstva za kandidate za predsednika PZS, podpredsednika PZS in varuha pravic gora, ki tu opišejo svoje
izobrazba*
izkušnje
in strokovnost, kot to predvidevajo razpisni pogoji za posamezno kandidaturo.
znanje tujih jezikov**
dosedanje delo v
za
kandidata
za (obkroži):
planinski
organizaciji
in
izkušnje ***

(lahko se pošlje tudi v prilogi)
*Obvezno za kandidate za predsednika PZS, podpredsednike PZS in varuha pravic gora. Ti kandidati priložijo tudi fotokopijo
dokazila o zaključenem izobraževanju.
**Obvezno za kandidate za predsednika PZS in podpredsednike PZS.
***Obvezno za kandidate za predsednika PZS, podpredsednika PZS in varuha pravic gora, ki tu opišejo svoje dosedanje delo,
izkušnje in strokovnost, kot to predvidevajo razpisni pogoji za posamezno kandidaturo.

1. Predsednika PZS;
2. Podpredsednika PZS;
3. Člana Upravnega odbora PZS;
4. Predsednika MDO PD ______________________;
5. Predsednika
za kandidata
za (obkroži): Nadzornega odbora PZS;
Člana Nadzornega
odbora PZS;
1.6. Predsednika
PZS;
2.7. Podpredsednika
PZS; gora;
Varuha pravic

3. Člana Upravnega odbora PZS;
4. Predsednika MDO PD ______________________;
5. Predsednika Nadzornega odbora PZS;
Kraj6.inČlana
datum:
Nadzornega odbora PZS;
________________________
7. Varuha pravic gora;

Žig

Zakoniti zasto
______________

______________

Zakoniti zastopnik društva
________________________
Žig
Podpis:
________________________
______________________,
soglašam s kandidaturo

IZJAVA
KANDIDATA:
Kraj in datum:
________________________
Spodaj
podpisani kandidat
za zg
organ
Planinske zveze Slovenije v mandatu 2014–2018 in izjavljam, da izpolnjujem vs
IZJAVA KANDIDATA:
pogoje
za kandidaturo,
ki jih predpisuje razpis
volitev
na podlagi
statuta
Spodaj podpisani
kandidat ______________________,
soglašam
s kandidaturo
za zgoraj
navedenin drugih ak
organ Planinske
zveze Slovenije v mandatu 2014–2018 in izjavljam, da izpolnjujem vse predpisane
zveze
Slovenije.
pogoje za kandidaturo, ki jih predpisuje razpis volitev na podlagi statuta in drugih aktov Planinske
zveze Slovenije.

Kraj in datum:
Kraj in datum:
________________________
________________________

Podp
Podpis kandidata:
_________________

___________________________

OBVEZNA PRILOGA
za kandidate
za predsednike
PZS je PREDLOGPZS
PROGRAMSKIH
SMERNIC
PZS.
OBVEZNA
PRILOGA
za kandidate
za predsednike
je PREDLOG
PROGRAMSKIH
SMERNIC PZS.
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RAZPIS VOLITEV KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PZS
Na podlagi sklepa Komisije za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije o izvedbi volitev za organe KVGN PZS objavlja
Komisija za izvedbo volitev KVGN PZS

RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA ORGANE KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2018

Zbirajo se kandidature za načelnika in pet članov KVGN PZS. Rok za oddajo kandidatur prične teči 25. 10. 2013, zaključi pa se 15. 1. 2014.
Kandidate za organe KVGN PZS lahko predlagajo:
- najmanj 5 aktivnih GS ali 3 registrirani VGN,
- odseki za varstvo narave in planinska društva,
- odbori za varstvo gorske narave pri MDO PD in meddruštveni odbori planinskih društev,
- KVGN UO PZS.
Kandidati za člane KVGN PZS morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- morajo biti člani planinskega društva,
- morajo biti aktivni GS, registrirani VGN ali aktivni IPV (področje varstva narave),
- morajo dobro poznati problematiko varstva narave, planinstvo in planinske dejavnosti,
- morajo že uspešno delovati na področju varstva narave v planinski organizaciji,
- morajo pristati na kandidaturo.
Kandidati za načelnika morajo priložiti kandidaturi kratek planinski življenjepis, vizijo dela KVGN do leta 2018 ter pisno soglasje k
svoji kandidaturi. Biti morajo VGN, IPV (za področje varstva narave) ali poklicno povezani z varovanjem narave in člani enega izmed
planinskih društev. Zaželeno je znanje enega od tujih jezikov (angleščina, nemščina).
Volitve bodo izvedene na Zboru delegatov Komisije za varstvo gorske narave, ki bo izveden v soboto, 22. 2. 2014, v Izobraževalnem
centru za zaščito in reševanje na Igu.
Predlagatelj naj pošlje pravilno izpolnjen obrazec in priloge v zaprti ovojnici, s pripisom »RAZPIS KVGN«, do vključno 15. 1. 2014 na
naslov: Planinska zveza Slovenije, Komisija za varstvo gorske narave, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana, ali ovojnico osebno
odda v tajništvu PZS, Dvorakova 9, Ljubljana.

Obrazec za oddajo kandidatur je priloga tega razpisa.

KOMISIJA ZA PRIPRAVO VOLITEV KVGN PZS
Predsednik: Darko Lorenčič l. r.
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Dvorakova 9
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Slovenija
p. p. 214

T +386 (0)1 43 45 683 ID DDV SI62316133
F + 386(0)1 43 45 691 TRR 05100-8010489572
E info@pzs.si
W www.pzs.si

Komisija za varstvo gorske narave

OBRAZEC ZA ZBIRANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA ORGANE KOMISIJE ZA VARSTVO
GORSKE
NARAVE PLANINSKE
ZVEZEZA
SLOVENIJE
ZAKOMISIJE
OBDOBJE 2014–2018
OBRAZEC ZA ZBIRANJE
PREDLOGOV
KANDIDATOV
ORGANE
ZA VARSTVO

GORSKE NARAVE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2018
DATUM: _____________________

DATUM: _____________________
PREDLAGATELJ:

_____________________________________________________________________

(popoln naziv in naslov predlagatelja)

PREDLAGATELJ:
_____________________________________________________________________

(popoln naziv in naslov predlagatelja)

KANDIDIRA:
_____________________________________________________________________
(ime in priimek kandidata, leto rojstva, strokovni naziv PZS, član PD)

KANDIDIRA:
ZA
_____________________________________________________________________
a. ČLANA KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PZS
(ime in priimek kandidata, leto rojstva, strokovni naziv PZS, član PD)

ZA

b. NAČELNIKA KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

a. ČLANA KOMISIJE
ZA VARSTVO
GORSKE
NARAVE
PZS
Kratka obrazložitev
in aktivnost
kandidata
v planinski
organizaciji:
b. NAČELNIKA KOMISIJE ZA VARSTVO GORSKE NARAVE

Kratka obrazložitev in aktivnost kandidata v planinski organizaciji:

Predlagatelj:

Žig in podpis predlagatelja

________________________

Kandidat:

Podpis

_____________________

Kandidat:

Predlagatelj:

Predlagatelj s svojim podpisom zagotavlja, da so navedbe v prijavi resnične. Kandidat s svojim podpisom
potrdi,
Žig in podpis predlagatelja
Podpis
da je seznanjen in da se strinja s kandidaturo.

________________________
Obvezna priloga kandidatov za načelnika KVGN PZS:
‐

_____________________

vizija dela KVGN UO PZS za obdobje 2014–2018

Predlagatelj s svojim podpisom zagotavlja, da so navedbe v prijavi resnične. Kandidat s svojim podpisom potrdi,
da je seznanjen in da se strinja s kandidaturo.

Obvezna priloga kandidatov za načelnika KVGN PZS:
‐
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vizija dela KVGN UO PZS za obdobje 2014–2018

PRAVILNIK O ČLANSTVU POSAMEZNIKOV
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je na podlagi 2. odstavka 23. člena Statuta PZS, na 18. seji, dne 14. 11. 2013, sprejel
spremembe in dopolnitve Pravilnika o članstvu posameznikov, sprejetega 8. 11. 2012
Spremembe in dopolnitve

PRAVILNIKA O ČLANSTVU POSAMEZNIKOV
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja članstvo posameznikov (v nadaljevanju: članov) v planinski organizaciji, vrste članarine, obliko, vsebino in pomen
članske izkaznice, centralno evidenco članov, način določanja višine članarine in način delitve sredstev članarine med Planinsko zvezo
Slovenije (v nadaljevanju: PZS) in društvi, ki so člani PZS (v nadaljevanju: PD).
Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je v moški obliki oz. nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se
lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.
2. člen
(članstvo)
Član dokazuje pripadnost planinski organizaciji s člansko izkaznico in plačano članarino za tekoče leto.
Vsakoletno članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. naslednje leto. Član poravna članarino praviloma do 31. 1. za tekoče leto.
3. člen
(članska izkaznica)
Članska izkaznica je pravokotne oblike velikosti 85 mm x 54 mm z napisom »Planinska zveza Slovenije« in »Alpine Association of
Slovenia« ter znakom PZS.
Kot veljavne članske izkaznice predšolskih in osnovnošolskih otrok se uporabljajo tudi Cici dnevnik, Dnevnik 1 Mladi planinec/Mlada
planinka in Dnevnik 2 Mladi planinec/Mlada planinka.
Član naj ima v gorah člansko izkaznico vedno s seboj.
Članska izkaznica se uporablja skupaj z enim od veljavnih osebnih dokumentov, kadar je to potrebno.
Članska izkaznica vsebuje:
- naziv PD,
- osebne podatke člana: ime in priimek, datum rojstva, spol,
- naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj in država),
- zaporedno številko izkaznice,
- prostor za lepljenje članskih znamkic,
- znak podpisnic sporazuma o priznavanju reciprocitete pri prenočevanju v planinskih kočah, podpisnic sporazuma,
- besedilo, natisnjeno v slovenskem in angleškem jeziku.
Podatki so na izkaznici zapisani v klasični in elektronski obliki.
4. člen
(znamkica)
Znamkica, ki določa veljavnost izkaznice za tekoče leto, je pokončne pravokotne oblike, velikosti 18 mm x 15 mm. Na znamkici je v
podlago odtisnjen grb PZS in črkovna oznaka vrste članarine, na spodnjem robu pa je natisnjeno leto veljavnosti.
5. člen
(vrste članarine)
Član lahko izbira med različnimi vrstami članarine:
•
A+: član z največjim obsegom ugodnosti,
•
A: član z večjim obsegom ugodnosti,
•
B: polnoletni član z osnovnim obsegom ugodnosti,
•
B1: član, starejši od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti,
•
S+Š: srednješolec ali član s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,
•
P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti,
•
OPP: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim obsegom ugodnosti.
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Ob včlanitvi prejme vsak član, ne glede na izbrano vrsto članarine, osnovne informacije o pravicah, obveznostih in članskih ugodnostih, informacije o PZS in PD ter datirano potrdilo o vplačilu. Novi član mora podpisati predpisano pristopno izjavo, s katero dovoljuje
obdelavo osebnih podatkov in sprejema pravice in obveznosti, ki izhajajo iz članstva.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim
vstopom v društvo podati pisno soglasje.
Član poravna članarino pri PD, katerega član je.
PD lahko pooblasti PZS za včlanjevanja članov, vključno z možnostjo spletnega včlanjevanja. PZS omogoča včlanjevanje članov za društva, s katerimi je sklenila dogovor, višina članarine je enaka priporočeni višini. PZS prenese podatke v informacijski sistem Naveza in
posreduje PD, ki ga je izbral posameznik, originalno pristopno izjavo in društvu odvede pripadajoči del članarine.
6. člen
(centralna evidenca članstva)
Podatki člana se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem sistemu NAVEZA (v nadaljevanju: Naveza) na PZS.
Vsa PD so dolžna zbirati pristopne izjave svojih članov na predpisanih obrazcih, voditi seznam članov z vrsto članarine ter jih ažurno
posredovati PZS. To izvedejo z vnosom v Navezo. V kolikor podatkov zaradi neuporabe ne prenesejo v Navezo, morajo na PZS posredovati fotokopije pristopnih izjav in seznam članov z vrsto članarine na predpisani tabeli v elektronski obliki.
V zbirki osebnih podatkov se od članov zbirajo naslednji osebni podatki.
ime in priimek (obvezno),
spol (obvezno),
datum rojstva (obvezno),
naslov stalnega prebivališča (obvezno),
telefonske številke in elektronski naslov,
članstvo v drugem članu PZS,
naročnina na Planinski vestnik in prejemanje obvestil,
vrsta članarine,
funkcije v planinski organizaciji,
evidenca strokovnih nazivov in usposabljanj v okviru planinske organizacije,
prejeta planinska priznanja.
7. člen
(družinski popust)
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg
staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna
sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Družinski
popust se obračuna na podlagi vnosa družinske povazave v Navezo ali poslanega poimenskega seznama vseh družinskih članov. Višina
popusta je 20 % za vsakega člana, razen za A+ in A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta B članov. B1 člani niso upravičeni do
družinskega popusta.
Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev PD in PZS.
Če PD kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano članarino zaradi slabega gmotnega ali zdravstvenega stanja, to odobri v
breme deleža svojih sredstev.
8. člen
(delitveno razmerje)
Članarina posameznika v planinski organizaciji je sestavljena iz dela za PD in dela PZS. UO PZS sprejme priporočeno višino skupne
članarine, pri tem je del članarine za PZS določen fiksno, višino dela članarine za PD pa lahko PD spremeni.
Delitev članarine B, B1 in S+Š se glede na priporočeno skupno višino članarine opravi v razmerju 45 % za PD in 55 % za PZS od celotne
vrednosti priporočene članarine. PZS krije tudi strošek zavarovanja in strošek izdelave znamkice.
Pri A+ in A članarini je po kritju stroškov zavarovanja, izdelave znamkice, naročnine na Planinski vestnik in izdaje Planinskega kažipota,
razmerje 50 % v korist PD in 50 % v korist PZS.
Delitveno razmerje pri P+O in OPP članarini je 80 % v korist PD in 20 % za PZS, po pokritju stroškov zavarovanja, znamkice in pavšala
za dnevnike Cici planinec in Mladi planinec / Mlada planinka (ki so na voljo članom skladno z določili programov).
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PRAVILNIK O ČLANSTVU POSAMEZNIKOV
9. člen
(pravice članov)
Člani imajo poleg pravic in obveznosti, ki so določene s Statutom PZS in temeljnim aktom PD, tudi ugodnosti, ki se delijo na stalne in
občasne.
Stalne ugodnosti, ki so sestavni del članarine in so odvisne tudi od vrste članarine, so naslednje:
•
nezgodno zavarovanje, zavarovanje za kritje stroškov reševanja v gorah v tujini, zavarovanje za odgovornost, skladno z objavljenimi pogoji.
•
popust pri prenočevanju v planinskih kočah v Sloveniji in tujini (na podlagi bilaterarnih sporazumov ter sporazuma o reciprociteti),
•
popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS,
•
popust pri naročnini na Planinski vestnik,
•
popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja.
Občasne ugodnosti so predvsem ugodnosti za člane v obliki popustov pri različnih ponudnikih blaga in storitev, ki jih s sklepom potrdi
predsedstvo PZS in ki morajo za člane veljati vsaj eno koledarsko leto.
PD lahko vsako leto za člane določijo še dodatne ugodnosti iz svoje pristojnosti.
10. člen
(obračun)
Planinska društva so dolžna poravnati svoje obveznosti v plačilnih rokih za plačilo članskih znamkic in obenem posredovati obračune
članskih znamkic na posebnem obrazcu (Obračun članskih znamkic) ter podatke o članih.
Končni obračun članskih znamkic mora biti izdelan in posredovan strokovni službi PZS najkasneje do 15. novembra tekočega leta.
11. člen
(Odbor za članstvo)
Uresničevanje določil tega pravilnika spremlja Odbor za članstvo PZS, ki skrbi za promocijo in pravice članstva ter njihovo uveljavljanje.
Vodja odbora je na podlagi podatkov, ki mu jih tekoče posreduje strokovna služba PZS, zadolžen za tekoče poročanje predsedstvu in
UO PZS o stanju in opažanjih na svojem področju dela.
12. člen
(navodilo o izvajanju pravilnika)
Generalni sekretar PZS vsako leto najkasneje do 15. 11. izda Navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov ter potrebne
obrazce. Navodilo se objavi v Obvestilih PZS in na spletni strani PZS.
13. člen
(premakljiva članarina)
Časovno premakljiva članarina (članstvo velja 1 leto od plačila članarine) se uvede po preučitvi možnosti in učinkov takšne spremembe.
14. člen
(prehodne in končne določbe)
Nove članske izkaznice bodo v uporabo prešle postopoma.
V kolikor obstoječi član izjave, s katero dovoljuje zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, še ni podpisal, jo podpiše ob naslednjem
vplačilu članarine.
Pravilnik stopi v veljavo dan po objavi v Obvestilih PZS, uporabljati se začne s članarino za leto 2013. Pravilnik, navodila, obrazce, sklep
o višini članarine in druge pomembne dokumente s področja članarine, se objavi v Obvestilih PZS in na spletni strani PZS.
Spremembe pravilnika se začnejo uporabljati s članarino za leto 2014.
Planinska zveza Slovenije
Bojan Rotovnik,
predsednik
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Na podlagi Statuta Planinske zveze Slovenije in na osnovi predhodnih usklajevanj je upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 18.
seji 14. 11. 2013 sprejel Pravilnik o članstvu posameznikov. Na podlagi 12. člena pravilnika se izda

Navodilo za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov
1. POVZETEK NOVOSTI

V letu 2014 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:
1. Obvezno vodenje seznamov članov in njihovih pristopnih izjav za VSE ČLANE ter posredovanje teh podatkov na PZS. Za lažje in
učinkovitejše delovanje priporočamo uporabo centralne evidence članstva v informacijskem sistemu Naveza. V kolikor društvo informacijskega sistema Naveza ne bo uporabljalo, mora podatke posredovati na ustreznih obrazcih na PZS.
2. V letu 2013 so se postopoma začele uvajati nove članske izkaznice, ki vsebujejo tudi digitalni zapis podatkov, in sicer za A in A+ člane.
V letu 2014 prejmejo nove izkaznice tudi B in S+Š člani. Članarino normalno poravnajo v svojem društvu, enako kot do sedaj. Nove
izkaznice bodo člani prejeli naknadno po pošti na stalni naslov, predvidoma v roku 7 dni po vnosu podatkov v informacijski sistem
Naveza. Stroške izdaje novih izkaznic krije PZS.
3. Zavarovalno jamstvo za VSE ČLANA začne veljati ob 00:00 naslednjega dne, ko se podatki o članu vnesejo v informacijski sistem
Naveza ali pošljejo na e-naslov clanarina.a@pzs.si .
4. Višina priporočene članarine v letu 2014 ostaja enaka, kot je bila v letu v zadnjih dveh letih. Enaka ostanejo tudi delitvena razmerja
deleža članarine med PD in PZS.
INFORMACIJSKI SISTEM NAVEZA
Informacijski sistem Naveza omogoča poenostavljeno poročanje za obračun, zato pozivamo vsa društva, da ga uporabljajo in ažurno
vnašajo podatke v informacijski sistem Naveza.
Informacijski sistem Naveza se nahaja na: http://naveza.pzs.si .
Pomoč uporabnikom in pridobitev dostopa:
Matjaž Šerkezi, 041 663 446
Damjan Omerzu, 031 868 590
portal@pzs.si
INFORMACIJE NA SPLETU
Vse informacije o članarini so na voljo na spletni strani www.pzs.si pod rubriko Članstvo. Vprašanja lahko zastavite na elektronskem
naslovu clanarina@pzs.si.
VRSTE ČLANARINE
Vrste članstva

Višina članarine

A+ član z največjim obsegom ugodnosti
A+/družinski popust
A član z večjim obsegom ugodnosti

65,00 €
60,60 €
55,00 €

A/družinski popust
B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti
B/družinski popust
B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti
S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom
ugodnosti
S+Š/družinski popust
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti
P+O/družinski popust
OPP oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z
omejenim obsegom ugodnosti
OPP/družinski popust

50,60 €
22,00 €
17,60 €
16,50 €
14,00 €
11,20 €
6,00 €
4,80 €
6,00 €
4,80 €

Člani, ki do 31. 1. 2014 poravnajo članarino za leto 2014, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo, člani A in A+ tudi zagotovljeno
neprekinjeno prejemanje revije Planinski vestnik. Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. 1. 2015.
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2. IZDAJA ZNAMKIC ZA LETO 2014
Sistem izdaje znamkic ostaja enak kot pretekla leta.
Strokovna služba PZS bo začela izdajati znamkice za članarino za leto 2014 po 15. decembru 2013. Društva lahko znamkice za naslednje leto naročijo ali osebno prevzamejo (naročilnica je priložena – PRILOGA 1) v Strokovni službi PZS (v računovodstvu) pri Katarini
Maček, kjer dobijo tudi druge potrebne informacije (telefon: 01/ 43 45 688, e-pošta: katarina.macek@pzs.si).
Pred prevzemom znamkic za leto 2014 morajo imeti društva poravnane vse obveznosti do PZS iz naslova članarine za leto 2013 –
poravnana vsa plačila in posredovane končne obračune.
Planinskim društvom priporočamo, da ne prevzamejo celotne količine članskih znamkic že na začetku leta in si s tem ustvarjajo zalogo,
ampak naročijo znamkice glede na potrebe med letom, saj bodo tako zmanjšala finančno breme zase in za PZS. PZS zagotavlja sprotno
odpošiljanje naročenega v roku dveh delovnih dni.
Znamkice kategorije OPP se izdajajo samo na osnovi predloženega seznama (PRILOGA 2) glede na posebno naročilo planinskega
društva. To velja za tista društva, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami.

3. OBRAČUN ZNAMKIC
Za znamkice, izdane društvu do 14. februarja 2014, bodo društva poleg znamkic prejela tudi račun, ki ga poravnajo do 28. februarja
2014. Za vse kasneje prejete znamkice bodo društva prejela račun s plačilnim rokom 30 dni. Brez tekoče poravnanih obveznosti do PZS
ni mogoče pridobiti novih oz. dodatnih znamkic.
Prvi delni obračun je potrebno v informacijskem sistemu Naveza ali na posebnem obrazcu (Obračun članskih znamkic – PRILOGA
3) oddati do 28. februarja 2014, drugi delni obračun do 31. maja 2014, tretji delni obračun do 31. avgusta 2014 in končni obračun do
15. novembra 2014.
Društva prosimo, da se držijo rokov za obračun in plačilo, saj nam drugače onemogočajo izvajanje redne dejavnosti v okviru PZS,
ki so je deležni tudi njihovi člani, in izpolnjevanje pogodbenih obvez, ki jih ima PZS do zavarovalnice in drugih.

DELITVENO RAZMERJE
Članarina posameznika v planinski organizaciji je sestavljena iz dela za društvo in dela PZS. UO PZS sprejme priporočeno višino skupne
članarine, pri tem je del članarine za PZS določen fiksno, višino svojega dela članarine lahko društvo spremeni.
Delitev članarine B, B1 in S+Š se glede na priporočeno skupno višino članarine opravi v razmerju 45 % za društvo in 55 % za PZS od
celotne vrednosti priporočene članarine. PZS krije tudi strošek zavarovanja in strošek izdelave znamkice.
Pri A+ in A članarini je po kritju stroškov zavarovanja, izdelave znamkice in naročnine na Planinski vestnik, razmerje 50 % v korist
društva in 50 % v korist PZS.
Delitveno razmerje pri P+O in OPP članarini je 80 % v korist društva in 20 % za PZS, po pokritju stroškov zavarovanja, znamkice in
pavšala za dnevnike Cici planinec in Mladi planinec / Mlada planinka (ki so na voljo članom skladno z določili programov).
Delitveno razmerje je podrobneje prikazano v PRILOGI 4.
DRUŽINSKI POPUST
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se štejejo,
poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta
poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom.
Razen enostarševskih družin, je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci.
Družinski popust se obračuna na podlagi vnosa družinske povezave v informacijski sistem Naveza ali označitve članov iste družine v
poimenskem seznamu članov (tabela – PRILOGA 2). Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za A+ in A, ki imajo popust enak
nominalni višini popusta B članov (4,4 €). B1 člani niso upravičeni do družinskega popusta.
Znižani prihodek iz družinskega popusta se deli v breme deleža sredstev društva in PZS. Popust se obračuna naknadno ob končnem
obračunu.
Znižana članarina
Kadar društvo kateremu od svojih dolgoletnih članov odobri znižano članarino zaradi slabega gmotnega ali zdravstvenega stanja, lahko
to odobri v breme deleža svojih sredstev.
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4. OBVEZNI POIMENSKI SEZNAMI ČLANOV
SEZNAM ČLANOV
V letu 2014 je potrebno posredovanje obveznih osebnih podatkov in pristopnih izjav VSEH članov. To je možno na več načinov:
1. VNOS V INFORMACIJSKI SISTEM NAVEZA ali
2. POŠILJANJE SEZNAMA ČLANOV V TABELI (PRILOGA 2) V ELEKTRONSKI OBLIKI ali
3. POŠILJANJE SEZNAMA ČLANOV V TABELI (PRILOGA 2) S PRIPOROČENO POŠTO (s pripisom »seznam članov«).
POMEMBNO: Zavarovalno jamstvo za VSE ČLANE začne veljati ob 00.00 naslednjega dne, ko se podatki o članu vnesejo v informacijski
sistem Naveza ali pošljejo na e-naslov clanarina.a@pzs.si (podatke pošljite v priloženi tabeli – PRILOGA 2).
Priporočamo, da podatke o članih A+ in A pošljete isti dan, ko je bila vplačana članarina. Kasnejše pošiljanje ali pošiljanje po priporočeni pošti neizogibno pomeni daljše obdobje, v katerem članu še ne velja zavarovalno jamstvo.
Vsi člani, ki imajo v informacijskem sistemu Naveza zabeležen tudi e-naslov, prejmejo obvestilo, ko so bili njihovi podatki posredovani
zavarovalnici. Na ta način lahko vsak član preveri, kdaj so bili podatki posredovani do zavarovalnice. Priporočamo, da zberete čim več
e-naslovov članov, zaradi enostavnejšega obveščanja.
Če je v družini več članov A, lahko tisti, ki se tako odločijo, namesto zneska naročnine na Planinski vestnik uporabijo možnost uveljavljanja nakupa v Planinski založbi v vrednosti 25,50 €. Nabavo lahko uveljavljajo le ob predložitvi veljavne članske izkaznice.
V letu 2013 so se postopoma začele uvajati nove članske izkaznice, ki vsebujejo tudi digitalni zapis podatkov, in sicer za A in A+ člane. V
letu 2014 prejmejo nove izkaznice tudi B in S+Š člani. Članarino normalno poravnajo v svojem društvu, enako kot do sedaj. Nove izkaznice bodo prejeli naknadno po pošti na stalni naslov in sicer predvidoma v roku 7 dni po vnosu podatkov v Navezo. Stroške izdaje novih
izkaznic krije PZS. Zaradi olajšanega prehoda na nove izkaznice, lahko člani tudi v letu 2014 izjemoma še uporabljajo stare izkaznice.
PRISTOPNA IZJAVA
Pristopna izjava vsebuje zahtevane zakonske elemente, ki dajejo pravno podlago za vodenje evidence članstva. Vsak član, ki pristopne
izjave ni izpolnil že v letu 2012 ali v letu 2013, jo izpolni v letu 2014. Članom, ki so pristopno izjavo podpisali v letu 2012 in v letu 2013,
ni potrebno podpisovati novih pristopnih izjav. Obrazec pristopne izjave za posamezno društvo je na voljo v informacijskem sistemu
Naveza ali na e-naslovu portal@pzs.si.
Društva digitalno preslikano pristopno izjavo naložite v informacijski sistem Naveza. Če ne morete zagotoviti digitalne preslikave, lahko
pošljete kopije pristopnih izjav na naslov PZS, ki bo izjave digitalno preslikala in naložila v informacijski sistem Naveza. Če bo društvo
poslalo originalne izjave, jih bomo po digitalni preslikavi vrnili s priporočeno pošto.
Originalne pristopne izjave hrani matično društvo. PZS v centralni evidenci članstva hrani digitalno preslikavo pristopne izjave. V letu
2014 je potrebno imeti zbrane pristopne izjave vseh članov.

5. MOŽNOST VČLANJEVANJA ČLANOV PREK PZS
Planinska zveza Slovenije omogoča planinskim društvom posredovanje pri včlanjevanju in plačevanju članarine za posameznike. Plačilo
članarine poteka osebno v pisarni PZS (v času uradnih ur), na dogodkih, kjer je PZS prisotna s stojnico (sejmi, srečanja, prireditve …),
in na spletni strani www.pzs.si. Višina članarine je enaka priporočenim zneskom, ki jih je določil UO PZS.
PZS je zgolj posrednik za planinska društva in ne včlanjuje posameznikov neposredno v PZS. Posameznik, ki se bo odločil za to možnost,
bo moral OBVEZNO navesti ime društva, v katerega se včlanjuje. PZS bo pristopno izjavo in plačano članarino posredovala izbranemu
društvu. Društva ohranijo tudi svoj način pobiranja in plačevanja članarine.
Obračuni članarine se bodo izvajali skladno z dosedanjimi načini obračunov članarine. V letu 2014 bo neposredne materialne stroške
posredovanja (tehnična podpora, posredovanje podatkov, nakazilo finančnega deleža, promocijske aktivnosti …) pri včlanjevanju prek
PZS krila PZS. Stroške pošiljanja članskih izkaznic in znamkic ter stroške transakcije pri spletnem plačilu krije član.
Možnost včlanjevanja posameznikov v društva preko PZS bo na voljo samo za tista društva, ki bodo za to pooblastila PZS. Zahtevek, da
vam pošljemo dogovor o posredovanju pri včlanjevanju članov v društva pošljite na naslov clanarina@pzs.si.

6. ZAVAROVANJE ČLANOV PZS
Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Wiener Städtische, podružnica v Ljubljani. Z njo je sklenjena pogodba za nezgodno
zavarovanje članov, zavarovanje stroškov reševanja v tujini, zavarovanje za stroške vrnitve v domovino in zavarovanje zasebne odgovornosti članov PZS. V zavarovanje je vključeno tudi zavarovanje odgovornosti Planinske zveze Slovenije in strokovnih kadrov PZS.
Možno je tudi ugodno ponudbo za zavarovanje odgovornosti društev in njihovih članov za škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti
v okviru društva. Pogodbo bo vsako društvo sklenilo posamično.
V leto 2014 ostajajo splošni zavarovalni pogoji in obrazci za prijavo nezgod enaki kot v letu 2013.
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VRSTE ČLANSTVA:
A+: član z največjim obsegom ugodnosti,
A: član z večjim obsegom ugodnosti,
B: polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti,
B1: oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti,
S+Š: srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,
P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti,
OPP: oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost), z omejenim obsegom ugodnosti;
Osnovno zavarovalno jamstvo velja za opravljanje spodaj naštetih planinskih dejavnosti:
• pohodništvo do 6.000 metrov nadmorske višine;
• treking;
• gorništvo do 6.000 metrov nadmorske višine (vključuje lažje plezanje do IV. stopnje po težavnostni lestvici UIAA);
• alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5.000 metrov nadmorske višine v naravi ali na za to ustrezno urejenih plezališčih in
umetnih stenah.
Zavarovalno jamstvo velja za tiste člane PZS, ki so včlanjeni v alpinistične odseke, alpinistične klube in alpinistične sekcije posamičnih
planinskih društev, oziroma tiste člane, ki so v okviru teh odsekov, klubov in sekcij opravili najmanj izpit za alpinističnega pripravnika.
Poleg tega zavarovalno jamstvo velja za alpinistične tečajnike posamičnih alpinističnih odsekov, klubov ali sekcij, če izvajajo dejavnost
alpinizma v okviru organiziranega šolanja za pridobitev naziva alpinistični pripravnik, skladno s pravili stroke.
Zavarovalno jamstvo pri dejavnosti športnega plezanja velja za člane PZS, ki so opravili oz. opravljajo začetni tečaj športnega plezanja
ter pri plezanju upoštevajo pravila varovanja, določena v okviru PZS.
Člani morajo pri opravljanju alpinistične dejavnosti in športnem plezanju upoštevati priporočila stroke, vremenske razmere in splošna
opozorila.
Zavarovalno kritje ne velja za:
o alpinizem in športno plezanje brez dodatnega varovanja – solo plezanje (plezanje posameznika brez varovanja),
o urbano plezanje (po urbanih objektih, plezanje po drevesih),
o člane alpinističnih odprav, vendar se lahko ponudba za posamezno alpinistično odpravo pripravi naknadno.
Alpinistična odprava je odprava enega ali več članov, organizirana v območju zunaj evropskih gorstev, katere namen je, da prepleza
novo smer ali ponovi že preplezano smer v steni, ostenju oziroma opravi daljše grebensko prečenje.
• turno kolesarstvo: turno kolesarstvo je posebna zvrst gorskega kolesarstva, ki nima tekmovalnih ciljev in se izvaja v naravi. V turno
kolesarstvo ne sodijo zvrsti gorskega kolesarjenja, kot so spust, downhill, freeride in druge adrenalinske dejavnosti s kolesi. Zavarovalno
jamstvo velja tako za organizirane ture pod vodstvom vodnikov PZS kakor tudi za individualne ture članov, kadar se turno kolesarstvo
izvaja skladno s priporočili PZS turnim kolesarjem. Zavarovalno kritje je izključeno, kjer je z oznakami ali drugo signalizacijo označeno,
da se ne sme kolesariti. Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega mora biti razvidno: kraj nezgode,
na kateri poti/površini se je pripetila nezgoda, vzrok nezgode, ali je zavarovanec uporabljal zaščitno opremo, ali je zavarovanec izvajal
turno kolesarstvo v skladu s priporočili PZS ter vsa druga dejstva, potrebna za ugotavljanje okoliščin nezgod.
Obvezna je uporaba zaščitne opreme (čelada itd.).
Izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo zaradi udeležbe na tekmovanjih.
• turno smučanje v primeru, ko se turne smuči uporabljajo zgolj kot pripomoček za hojo oz. spust po snegu pri izvajanju planinske
dejavnosti (pripomoček za doseganje cilja).
Izključena je obveznost zavarovalnice za nezgode, ki nastanejo pri tekmovalnem turnem smučanju;
• krpljanje, kadar so krplje pripomoček za hojo po snegu pri izvajanju planinske dejavnosti;
• prostovoljno vodništvo;
• prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev.
Kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije.
Vse dejavnosti je treba izvajati razmeram in znanju udeležencev primerno. Upoštevati je treba tudi priporočila stroke, trenutne razmere
in splošna opozorila.Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega mora biti razviden opis dogodka
in vsi podatki, potrebni za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. S strani organov PZS ima zavarovalnica pravico zahtevati tudi preostala
dokazila, potrebna za ugotavljanje zavarovalnega jamstva.
Ob nezgodi lahko zavarovalnica od PZS zahteva poročilo o nezgodi, iz katerega mora biti razviden opis dogodka in vsi podatki, potrebni
za ugotavljanje zavarovalnega jamstva. S strani organov PZS ima zavarovalnica pravico zahtevati tudi preostala dokazila, potrebna za
ugotavljanje zavarovalnega jamstva.
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Nezgodno zavarovanje članov
Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje

Člani A+

Člani A

Člani B, B1, S in Š

Člani P in O

Nezgodna smrt (EUR)

25.000

15.000

5.500

5.500

Invalidnost (EUR)

75.000

50.000

8.500

8.500

svet

svet

svet

svet

Območje kritja

Stroški reševanja v gorah
Poleg stroškov reševanja, ki nastanejo zaradi nezgode ali življenjske nevarnosti zavarovanca, zavarovanje stroškov reševanja zajema tudi:
• stroške reševanja nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovanim, če pride do nesreče na gorskem terenu, od koder nepoškodovani plezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti;
• stroške reševanja v primeru poškodbe tehnične opreme, če ta ne omogoča varnega nadaljevanja ture ali alpinističnega vzpona.
Zavarovanje stroškov reševanja za člane A in A+ dodatno zajema tudi:
• stroške reševanja v primeru omaganja, izčrpanosti in siceršnje stiske na gori, ki bi lahko ogrozila življenje člana;
• stroške reševanja v primeru, ko se je član zaplezal ali izgubil in ne more varno nadaljevati ture.
Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.000 metrov, pri alpinizmu in športnem plezanju pa do višine 5.000 metrov.
Kritje za vse kategorije zajema samo povrnitev stroškov reševanja. Kritje ne vključuje 24-urne asistence pri reševanju. Prav tako zavarovalno jamstvo ne velja za alpinistične odprave, ki se lahko zavarujejo individualno.
Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje

Člani A+

Člani A

Člani B, B1, S in Š

Člani P in O

Stroški reševanja

15.000,00

10.000,00

3.000,00

3.000,00

Celi svet, razen
Slovenija

Evropa in Turčija,
razen Slovenija

Evropa in Turčija,
razen Slovenija

Evropa in Turčija,
razen Slovenija

Območje kritja

Poleg stroškov reševanja, ki nastanejo zaradi nezgode ali življenjske nevarnosti zavarovanca, zavarovanje stroškov reševanja zajema tudi:
• stroške reševanja nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovanim, če pride do nesreče na gorskem terenu, od koder nepoškodovani plezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti;
• stroške reševanja v primeru poškodbe tehnične opreme, če ta ne omogoča varnega nadaljevanja ture ali alpinističnega vzpona.
Zavarovanje stroškov reševanja za člane A in A+ dodatno zajema tudi:
• stroške reševanja v primeru omaganja, izčrpanosti in siceršnje stiske na gori, ki bi lahko ogrozila življenje člana;
• stroške reševanja v primeru, ko se je član zaplezal ali izgubil in ne more varno nadaljevati ture.
Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.000 metrov, pri alpinizmu in športnem plezanju pa do višine 5.000 metrov.
Kritje za vse kategorije zajema samo povrnitev stroškov reševanja. Kritje ne vključuje 24-urne asistence pri reševanju. Prav tako zavarovalno jamstvo ne velja za alpinistične odprave, ki se lahko zavarujejo individualno.
Članstvo

Zavarovalna vsota (EUR)

A

1.000,00 (razen Slovenija)

A+

2.000,00 (razen Slovenija)

Zavarovanje zasebne odgovornosti članov		
Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje
Zavarovanje odgovornosti
(enotna zavarovalna vsota)
Območje kritja

Člani A+

Člani A

Člani P in O, B, B1, S in Š

150.000,00

120.000,00

50.000,00

svet

svet

Evropa in Turčija

Opombe
Za člane PZS, ki bodo poravnali članarino do 31. januarja naslednje leto, velja neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Če člani poravnajo
članarino po 1. februarju, začne zavarovanje teči ob polnoči naslednjega dne od dneva poravnane članarine.
Zavarovalno jamstvo za VSE ČLANE PZS je podano ob 00.00 naslednjega dne, ko je plačana članarina in ko je o plačilu članarine
obveščena PZS (seznam članov je osnova za zavarovalno jamstvo).
Za društva, ki bodo sproti vnašala vse člane v centralno evidenco članstva preko informacijskega sistema Naveza, se bodo seznami VSEH
ČLANOV prenašali na zavarovalnico avtomatsko vsak dan ob 23. uri. Seznam članov, ki bo poslan na e-naslov: clanarina.a@pzs.si, bo
prav tako samodejno posredovan zavarovalnici. Seznam članov, bi bo posredovan s priporočeno pošto na Planinska zveza Slovenije,
Dvorakova ul. 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana, bo posredovan na zavarovalnico z zamikom.
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Posebnosti zavarovanja za reševanje v tujini pri A+ ČLANARINI
Zavarovalno kritje velja za cel svet, izključeno je le kritje stroškov reševanja v primeru odprave v tuja neevropska gorstva nad 5.000
metrov nadmorske višine ter v primeru odprave na Arktiko, Antarktiko in na Grenlandijo. Kritje vključuje tudi stroške reševanja na
področjih lažjih pohodniških, treking smeri do nadmorske višine 6.000 metrov.
Iz zavarovalnega kritja je izključeno kritje stroškov reševanja v primeru nezgode pri udeležbi na pokrajinskih, državnih ali mednarodnih
tekmovanjih na področju nordijskega in alpskega športa, deskanja na snegu, smučanja ali deskanja na snegu v prostem slogu (freestyling),
tekmovanjih v bobu, in sankanju ter na treningih za katerega koli od teh športov.
Iz zavarovalnega kritja je izključeno tudi kritje stroškov reševanja v primeru, da zavarovanec doživi nezgodo oz. zaide v življenjsko
nevarnost pri plezanju brez varovanja ter pri solo plezanju nad V. zahtevnostno stopnjo po UIAA lestvici.
Stroški reševanja so nujno potrebni stroški, ki nastanejo, kadar doživi zavarovanec nezgodo oz. zaide v življenjsko nevarnost v gorah
ali v vodi, ne glede na to, ali se pri tem poškoduje ali ne. Zavarovani so le dokazani (reševalci izdajo račun) stroški iskanja, klasičnega
in helikopterskega reševanja v gorah, na smučiščih, pri nesrečah na vodi po vsem svetu ter prevoz do najbližje prevozne ceste oz. do
najbližje bolnišnice glede na kraj nezgode.
Poleg A+ članov so zavarovani tudi njihovi življenjski partnerji, ki živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu ter njihovi otroci do 18. leta
starosti, ki pristopijo h kolektivnemu družinskemu nezgodnemu zavarovanju.
Veljajo splošni pogoji za nezgodno zavarovanje oseb Zavarovalnice Generali. A+ člani v primeru uveljavljanja reševanja v tujini izpolnijo
tudi obrazec Zavarovalnice Generali prijava škode za plačilo stroškov reševanje/nudenja medicinske pomoči.
Možnost sklenitve dodatnega zavarovanja za reševanje na celem svet za ostale člane PZS
Člani PZS, ki nimajo plačane A+ članarine, si lahko razširijo svoje zavarovalno kritje za reševanje v tujini in si s tem zagotovijo enake
pogoje, kot jih imajo A+ člani (območje kritja cel svet, višje zavarovalno kritje, razširitev na družinske člane). Premija znaša 6,10 €.
Postopek:
Izpolnite »seznam plačnikov dodatnega zavarovanja za stroške reševanja za ves svet (družinska) Generali d.d.« PRILOGA 5. Obrazec
pošljite na naslov katarina.macek@pzs.si ali po klasični pošti: Planinska zveza Slovenije, p.p. 214, 1001 Ljubljana.
Plačilo izvedete na transakcijski račun PZS: 0510 0801 0489 572 sklic 00 760120-2014.
Po prejemu obrazca in plačila boste s strani zavarovalnice prejeli potrdilo o sklenjenem zavarovanju.
Opozorilo: zavarovanje v okviru članstva PZS ne zajema stroškov bolnišničnega zdravljenja, zato se pred odhodom v tujino pozanimajte
glede sistema kritja v državi kamor ste namenjeni. V državah članicah EU in EGP, Švici, Hrvaški, Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji,
Črni gori ter Avstraliji, lahko uveljavljate pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, v drugih državah lahko dobite stroške zdravljenja naknadno povrnjene pri Zavodu za zdravstveno varstvo Slovenije. Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja oz. s konvencijskim
potrdilom naročite vsaj 4 dni pred odhodom. Več o naročilu in pravicah v posamezni državi si lahko preberete na spletni strani ZZZS.
Glede na izbrano destinacijo in potrebe so na voljo tudi dodatna turistična komercialnega zavarovanja (Coris, Elvia, Tilia, Generali ...).
ZAVAROVANJE STROKOVNIH KADROV PZS
Strokovni kadri PZS so zavarovani za primer strokovnih napak, ki jih storijo pri opravljanju dejavnosti in posledica katerih je osebna
in/ali premoženjska škoda.
Zavarovanje odgovornosti strokovnih kadrov PZS
Zavarovalna vsota

100.000,00 €

Območje kritja

svet

Zavarovalna vsota znaša 100.000,00 € po škodnem dogodku za posameznika in 1.000.000 € v agregatu, kar pomeni vsi zahtevki v enem
letu za vse zavarovance.
Vsi registrirani strokovni kadri PZS bodo vključeni v zavarovanje samo v primeru potrjene licence za tekoče leto. Kandidati, ki pridobijo
licenco med tekočim letom, so prav tako vključeni v kritje.
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI PLANINSKIH DRUŠTEV
Planinske zveza Slovenije priporoča vsem društvom, da individualno sklenejo zavarovanje odgovornosti društev in članov društev za
osebno ali/in premoženjsko škodo, ki jo povzročijo pri izvajanju dejavnosti v okviru društva.
Premije veljajo za društva do 200 članov. Če je članov več kot 200, se obračuna dodatna fiksna premija za vsakih nadaljnjih 100 članov.
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Zavarovanje odgovornosti planinskih
društev

Enotna zavarovalna vsota

Ponujena letna premija z davkom (€)

Varianta 1

50.000,00 €

120,00 + 20,00/100 oseb

Varianta 2

150.000,00 €

200,00 + 25,00/100 oseb

Območje kritja

EU, Švica, Norveška, Liechtenstein, Hrvaška, Srbija, Črna gora, Makedonija, Kosovo,
Bosna in Hercegovina

Društvo sklene zavarovanje tako, da pošlje osnovne podatke o društvu (polni naziv, naslov, pošto in davčno številko) in število članov
v letu 2013 na e-naslov office@si.greco.eu ali s klasično pošto na naslov GrECo JLT, d. o. o., Vurnikova 2, 1000 Ljubljana. Zavarovalni
posrednik bo v 5 dneh poslal osnutek pogodbe. Zavarovalno kritje bo podano na dan, ko zavarovalni posrednik GrECo JLT, d. o. o.,
prejme potrjen izvod pogodbe. Zavarovalnica bo nato izstavila polico in račun, ki se mora poravnati v predpisanem plačilnem roku.
DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJ IN AKCIJ MARKACISTOV, ki jih organizira PZS,
ter udeležence drugih dogodkov v organizaciji PZS (izleti, pohodi, ture, tabori, srečanja, rekreativna tekmovanja, ekskurzije itd.)
Udeleženci vseh usposabljanj, akcij in dogodkov v okviru PZS bodo dodatno nezgodno zavarovani. Katera varianta bo izbrana, je odvisno
od ocenjenega tveganja na posamezni akciji.
Nezgodno zavarovanje
udeležencev

Zavarovalna vsota za
nezgodno smrt

Zavarovalna vsota za
invalidnost

Ponujena letna
premija z davkom na
udeleženca

Ponujena dnevna
premija z davkom na
osebo

Varianta 1

15.000,00 €

30.000,00 €

3,20 €

0,70 €

Varianta 2

15.000,00 €

50.000,00 €

4,40 €

1,00 €

Varianta 3

25.000,00 €

75.000,00 €

6,90 €

1,55 €

DODATNO NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA UDELEŽENCE TEKMOVANJ, KI JIH ORGANIZIRA PZS, npr. športno plezanje,
ledno plezanje, tekmovalno turno smučanje, tekme v planinski orientaciji
Udeleženci vseh tekmovanj v okviru PZS bodo dodatno nezgodno zavarovani. Katera varianta bo izbrana, je odvisno od ocenjenega
tveganja na posameznem tekmovanju.
Nezgodno zavarovanje
tekmovalcev

Zavarovalna vsota za
nezgodno smrt

Zavarovalna vsota za
invalidnost

Ponujena letna
premija z davkom na
udeleženca

Ponujena dnevna
premija z davkom na
udeleženca

Varianta 1

15.000,00 €

30.000,00 €

6,40 €

1,40 €

Varianta 2

15.000,00 €

50.000,00 €

8,80 €

1,95 €

Varianta 3

25.000,00 €

75.000,00 €

13,80 €

3,00 €

NEZGODNO ZAVAROVANJE ZA ALPINISTIČNE ODPRAVE
Za posamezno alpinistično odpravo se ponudba pripravi individualno. Za več informacij prosim kontaktirajte PZS.
NEZGODNO ZAVAROVANJE MNOŽIČNIH PRIREDITEV
Množičnih prireditev v organizaciji planinskih društev se udeležujejo tudi nečlani. Zato lahko organizatorji individualno sklenejo
nezgodno zavarovanje za udeležence svojih dogodkov.
Premija na udeleženca (nečlana PD) dogodka, ki ga organizira društvo, znaša: 0,80 EUR/ dan za spodaj navedena rizika:
Nezgodna smrt

12.500 €

invalidnost

15.000 €

Za sklenitev zavarovanja se obrnite na office@si.greco.eu.
MOŽNOSTI DODATNIH ZAVAROVANJ ZA ČLANE PZS
Z zavarovalnico se dogovarjamo za posebne pakete turističnega zavarovanja z asistenco za tujino, dodatnega nezgodnega zavarovanja
z rento in zavarovanja za ostale prostočasne dejavnosti, ki jih bodo pripravljeni posebej samo za člane PZS. Zavarovanja se bo sklepalo
individualno preko spletne strani www.pzs.si ali osebno na zavarovalnici.
Podrobnosti bodo objavljene na naši spletni strani in poslana na vsa planinska društva do konca leta 2013.
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7. KRATKA NAVODILA ZAVAROVANCEM GLEDE POSTOPKA UVELJAVLJANJA ZAVAROVANJA, KI
IZHAJA IZ ČLANSTVA V PZS
PRIJAVA NEZGODE
Postopek prijave škodnega primera iz naslova nezgodnega zavarovanja.
V primeru nezgode:
• V primeru nezgode pokličite 112 in upoštevajte navodila operaterja in gorske reševalne službe.
• Poiščite zdravniško pomoč in se med zdravljenjem držite navodil zdravnika.
• Po končanem zdravljenju prijavite nezgodo z izpolnitvijo obrazca Prijava nezgode, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v
Obvestilih PZS. Priložite kopije vse zdravniške dokumentacije o poteku in trajanju zdravljenja, skupaj z izvidi o morebitnih posledicah,
ter podatke o predhodnih boleznih ali drugih telesnih pomanjkljivostih.
• Obrazec se pošlje na PZS (po pošti ali e-pošti). PZS prijavo evidentira in posreduje v nadaljnji postopek.
• Če se uveljavlja tudi zavarovanje za stroške reševanja v tujih gorah, je treba ob prijavi predložiti tudi potrdilo o plačilu stroškov reševanja.
V primeru smrti:
• Upravičenec izpolni obrazec Prijava smrti, ki je prav tako na voljo na spletni strani PZS in objavljen v Obvestilih PZS; prijavi priložite
tudi zahtevano dokumentacijo in jo pošljite na PZS (po pošti ali e-pošti).
UVELJAVLJANJE STROŠKOV REŠEVANJA V TUJIH GORAH
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja za reševanje v gorah.
• Če je potrebno reševanje v tujih gorah, mora zavarovanec poravnati račun za reševanje. Znesek bo v primeru potrjenega zavarovalnega
jamstva naknadno povrnila zavarovalnica.
• Zavarovanje uveljavljate s spletnim obrazcem na www.pzs.si ali obrazcem Prijava nezgode, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen
je tudi v Obvestilih PZS in ga posredujete na naslov PZS. Priložite kopijo računa za stroške reševanja in potrdilo o plačilu. Člani P+O, S+Š,
B, B1 in A izpolnijo obrazec PRIJAVA STROŠKOV REŠEVANJA ALI VRNITVE zavarovalnice Wiener Städtische. Člani A+ izpolnijo
obrazec PRIJAVA ŠKODE ZA PLAČILO STROŠKOV REŠEVANJA / NUDENJA MEDICINSKE POMOČI zavarovalnice Generali.
PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA IZ ODGOVORNOSTI
Postopek prijave škodnega primera iz naslova zavarovanja odškodninske odgovornosti.
• Če je zavarovanec v okviru dejavnosti povzročil škodo tretji osebi, izpolni obrazec Prijava škodnega primera zavarovanca odgovornosti.
• Oškodovanec, ki mu je bila povzročena škoda s strani zavarovanca, izpolni obrazec Odškodninski zahtevek.
• Na voljo je spletni obrazec ali obrazec, ki ga dobite na spletni strani PZS, objavljen je tudi v Obvestilih PZS in ga pošljete na naslov PZS.
OPOZORILO:
Upravičence do odškodnine, preostale člane PZS, društva in klube opozarjamo, naj glede prijave škodnih primerov najprej kontaktirajo
PZS ali GrECo JLT d. o. o. in ne neposredno zavarovalnice.
Vse dodatne informacije dobite:
• PZS: Mija Damjan - Stegu, vodja pisarne PZS, 01/ 43 45 680, info@pzs.si, naslov: Planinska zveza Slovenije, Dvorakova 9, p. p. 214,
1001 Ljubljana, spletni obrazci: www.pzs.si, pod rubriko »Članstvo«;
• zavarovalni posrednik GrECo JLT, d. o. o.: Tine Breznik, 01/ 300 61 56, t.breznik@si.greco.eu.

8. UGODNOSTI:
Kategorije članstva 2014

A+

A

B

B1

S+Š

P+O

1.

zavarovanje za nezgodno smrt pri planinski dejavnosti

V

V

V

V

V

V

2.

zavarovanje za invalidnost pri planinski dejavnosti

V

V

V

V

V

V

3.

zavarovanje za stroške reševanja v tujini – ves svet

V

4.

zavarovanje za stroške reševanja v gorah Evrope in
Turčije

V

V

V

V

V

5.

dodatno zavarovanje za stroške vrnitve poškodovanca

V

V

6.

zavarovanje odgovornosti

V

V

V

V

V

7.

popusti pri prenočevanju v planinskih kočah PZS (50
%), razen v sobah z 1 do 4 ležišči v planinskih kočah
I. kategorije (30 %)

V

V

V

V

V

V

V

8.

popusti pri prenočevanju v planinskih kočah 18 planinskih organizacij Evrope

V

V

V

V

V

V

V
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9.

oprostitev plačila turistične takse v planinskih kočah

V

V

V

V

V

10. Cici dnevnik, Dnevnik 1 ali Dnevnik 2 Mladi
planinec/ Mlada planinka*

V

V

V

11. naročnina na revijo Planinski vestnik

V

V

12. Planinski kažipot 2013

V

V

13. popust pri nabavi edicij v Planinski založbi PZS
(10 %)

V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

14. popust pri naročnini na Planinski vestnik (10 %)
15. popust pri nabavi opreme in storitev po seznamu
pogodbenih partnerjev PZS

V

16. popust pri obisku Slovenskega planinskega muzeja
V
V
V
V
(20 %)
* Društvo lahko brezplačno prejme toliko dnevnikov, kot je v preteklem letu imelo P+O članov plus 10 %.

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Popusti za člane društev pri partnerjih PZS: (uveljavljanje z veljavno člansko izkaznico)
Izdelovalec/trgovina
Alpina Žiri
Annapurna Way

Popusti za individualne
člane

Popusti za člane pri
nakupu prek društva

10 %

20 % za posamične nakupe in 25 % pri nakupu
več kot 20 parov obutve

10 %

Promontana Kranj

10 %

10 % pri nakupu nad
830,00 €

Tomas Šport 2

15 %

20 % pri nakupu nad
630,00 €

Univet, d. o. o

10 %

Simpro, d. o. o.

Singla.si
KC Bauer, d. o. o.
Geoset, d. o. o.
ON line, d. o. o.
18

Komentar
Velja v vseh Alpininih
prodajalnah v Sloveniji.

15 %

10 % za
gotovino in
5 % za kreditne kartice

Gornik
Mojca
Mohorič, s. p.
Iglu Šport

Intersport

Popusti za strokovne
kadre PZS, registrirane
alpiniste
30 %

15 % oz. dogovor pri
večjih naročilih
10 % za gotovino in
5 % za negotovino

15 % individualno
20 % pri skupini
10 % in dodatnih
10 % popusta kot
dobropis ob koncu leta
20 %
25 %

Popusti ne veljajo za
izdelke v akciji in za
ProMo cene.
Pri nakupu treking
in planinske obutve.
Popusti ne veljajo za
izdelke z znižano ceno in
v akcijski ponudbi.

20 % pri nakupu nad
15 %
1000,00 €
10 % za opremo,
15 % za posamične na20 % za opremo,
Popust velja za izdelke
oblačila ali obutev za
kupe opreme, oblačil ali
oblačila ali obutev za
pohodništvo ter gorska obutve za pohodništvo pohodništvo ter gorska po rednih cenah. Popusti
se ne seštevajo in ne
kolesa
ter gorska kolesa
kolesa
veljajo za izdelke
15 % za opremo, oblačila popust po dogovoru
popust po dogovoru
INTERSPORT
ali obutev McKINLEY
za skupinske nakupe v
za skupinske nakupe v
priporoča.
vrednosti nad 2.000,00 € vrednosti nad 2.000,00 €
25 % za enkratni nakup 30 % za nakup prek PZS
Blagovna znamka Jack
v vrednosti najmanj
v tekočem letu
Wolfskin (oblačila,
1000 €
obutev, oprema).
10 %
20 %
popust za kolesa znamk KTM, Focus, Merida, Wheeler, Fuji, Authot, Kettler, Aurora, Cinzia, Haro in
Jamis
10 % popusta pri nakupu GPS Garmin, prodaja: poslovna cona A22, Šenčur in Založba PZS,
Dvorakova 9, Ljubljana
15 % popusta pri nakupu izdelkov znamke On-Line

ČLANARINA PLANNSKE ZVEZE SLOVENIJE 2014
Žolna šport
Thermana, d. d.
Terme Laško

10 % popusta pri nakupu izdelkov znamke ŽOLNA ŠPORT
20 % popusta za bazen in savno
10 % popusta za wellness storitve

Terme KRKA

Terme Dolenjske Toplice:
10 % na redne cene namestitev in 15 % na redne cene wellness storitev
Terme Šmarješke Toplice:
10 % na redne cene namestitev in 15 % na redne cene wellness storitev
Talaso Strunjan:
10 % na redne cene namestitev in na redne cene wellness storitev
Hoteli Otočec:
15 % na redne cene namestitev
Hotel Krna Novo mesto:
15 % na redne cene namestitev
5 % popust na:
- Avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila za normalno uporabo in uporabo, za invalide (izključena
je uporaba za taksi in rent a car,
- Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO),
- Zavarovanje voznika motornega vozila zaradi telesnih poškodb (AO-plus),
- Zavarovanje avtomobilskega kaska (polni in delni),
- Zavarovalnih pogodb za PaketDom zavarovanja,
- PaketDom nepremičnine,
- PaketDom premičnine.
10 % popusta na zavarovanje stanovanjskih hiš in etažne lastnine in stanovanjske opreme.
5 % popust na letno premijo za nezgodno zavarovanje (TOP 400).

Zavarovalnica Generali

Zavarovalnica Wiener
Städtische

POPUSTI VELJAJO V NASLEDNJIH PRODAJALNAH:
Alpina Žiri, www.alpina.si: popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah po Sloveniji. V teh prodajalnah je predstavljena tudi celotna
kolekcija pohodne obutve. Seznam vseh prodajaln: www.alpina.si/si/mreza/si/.
Annapurna Way, www.annapurna.si, Krakovski nasip 10, Ljubljana; trgovina Švarova ulica 14, Ljubljana.
Gornik, Mojca Mohorič, s. p., www.gornik.si, Gorenja vas – Reteče 36, Škofja Loka, 041 335 912.
Iglu Šport, d. o. o., www.iglusport.si: Ljubljana - Tržaška c. 88, Petkovškovo nabrežje 31; BTC/ Šmartinska c. 152, hala 3/I; Maribor Jadranska c. 27; Celje – Ul. Mesta Grewenbroich 9; Kranj – Ulica Mirka Vadnova 19; Lesce - Alpska c. 27; Solkan (Nova Gorica) – Trg
Jožeta Srebrniča 4; Tolmin – Trg 1. maja 1; Bovec – Ledina 3; Koper – Ljubljanska cesta 3.
Promontana, d. o. o., Kranj, www.promontana.si: Ljubljana – Poljanski nasip 6; Domžale – Ljubljanska c. 81; Kranj – Koroška c. 5;
Bled – Ljubljanska c. 1.
Prodajalne Tomas Šport 2, d. o. o., www.tomassport.si: Ljubljana – Mestni trg 18, Čopova ulica 14 in City park, Šmartinska 152;
Maribor – Jurčičeva ulica 4 in Pobreška 18; Celje – Spar center, Mariborska c. 100; Trbovlje – Ul. 1. junija 1a; Velenje – Nakupovalni
center Velenje, Kidričeva c. 2b; Novo mesto – Ljubljanska 22; Murska Sobota – Plese 2; franšizne prodajalne Tomas Sport: Ptuj – Gavez
Anton, s. p., Slovenski trg 1; Slovenj Gradec – Rojnik Drago, s. p., Glavni trg 33; Kranj – Optimist, d. o. o., Prešernova ul. 12; Bled – Optimist, d. o. o., Ljubljanska c. 4; Ribnica – Obrtna cona 29; Sežana – Stjenkova 1, Karsika center; Postojna – Tržaška 11; Nova Gorica
– Gradnikove brigade 7.
Univet, d. o. o., Ljubljana, www.univet.si: poslovalnica Pohodnik BTC, hala A, Šmartinska 152, Ljubljana.
Intersport, www.intersport.si: popusti veljajo v vseh trgovinah Intersporta v Sloveniji.
Simpro, d. o. o.: trženje blagovne znamke Jack Wolfskin (oblačila: pohodne hlače, jakne, perilo, kape;
oprema: nahrbtniki, torbe, rokavice; obutev: alpinistični in treking čevlji, obutev za prosti čas).
Singla.si, Spletna trgovina Matija Butina s.p. www.singla.si: Ulica Marije Mlinar 3, 1000 Ljubljana.
On-line, d. o. o., www.on-line.si: trgovina Brezovica 1, Žirovnica.
KC Bauer, d. o. o., www.centerbauer.com: Kolesarski center Bauer, d. o. o., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana.
Geoset, d. o. o., www.geoset.si: prodaja: poslovna cona A22, Šenčur in Založba PZS, Dvorakova 9, Ljubljana.
Thermana, d. d., Terme Laško, www.termana.si: Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško.
Terme Krka, www.terme-krka.si.
Zavarovalnica Generali, www.generali.si: Kržičeva 3, 1000 Ljubljana. Popust na zavarovanja velja za sklenitev pogodbe preko mest
zavarovalnice, ki ponujajo programsko opremo eZP za sklepanje zavarovalnih pogodb, razen pogodbenih partnerjev zavarovalnice, ki
uporabljajo za sklepanje pogodb programsko opremo Form.NET. Natančen seznam je na spletni strani zavarovalnice.
Zavarovalnica Wiener Städtische, www.wienerstaedtische.si: Masarykova 14, 1000 Ljubljana.
Ljubljana, 15. 11. 2013

Matej Planko,
generalni sekretar PZS

Splošni zavarovalni pogoji so ostali nespremenjeni in so bili objavljeni z Navodili za Članarino PZS 2013, objavljeni so tudi na
spletni strani PZS, Članstvo/ Zavarovanje članov PZS: http://www.pzs.si/vsebina.php?pid=79.
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PRILOGA 1

NAROČILO ČLANSKIH ZNAMKIC 2014
PLANINSKO DRUŠTVO
NASLOV
NAROČA (ime in priimek)
Telefon
/2014

NAROČILNICA ŠT.
ČLANSTVO
članarina 2014

A+

A

65,00

55,00

B
22,00

S+Š
14,00

P+O
6,00

število znamkic
Naročilo znamkic za kategorijo OPP mora biti opremljeno s spiskom članov te kategorije.
(obrazec je v zavihku PRILOGA 2)
Popusti se obračunajo pri končnem obračunu.
Kraj

Datum

MP

Naročil:

A+: član z največjim obsegom ugodnosti,
A: član z večjim obsegom ugodnosti,
B: polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti,
B1: oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti,
S+Š: srednješolec ali študent, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,
P+O: predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti,
OPP: oseba s posebnimi potrebami, z omejenim obsegom ugodnosti;
Naročilo pošljete po pošti: Planinska zveza Slovenije, p. p. 214, 1001 Ljubljana
ali na elektronski naslov: katarina.macek@pzs.si

20

OPP
6,00

SPISEK pristopnih izjav članov
* - polja označena z zvezdico so obvezna
Št. izjave
Ime *
Priimek *
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

PLANINSKO DRUŠTVO
NASLOV:
Odgovorna oseba: ( ime in priimek)

Datum rojstva * Spol *

telefon:

Naslov *

Poštna št. *

PRILOGA 2

Ime pošte *

Država *

Telefon

GSM

ČLANARINA PLANNSKE ZVEZE SLOVENIJE 2014
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22

e-pošta

Članarina

Družina

Član drugega društva Društvena obvestila

e-novice PZS

Obveščanje o nakupih Planinski vestnik

Šifra društva
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55,00
50,60
50,60
22,00

22,00
17,60
17,60
16,50
16,50
14,00

14,00
11,20
11,20
6,00
6,00
4,80
4,80
6,00

6,00
4,80
4,80

AA / d
BA / d

BB / d
B/d
B1
B1
S+Š

S+Š / d
S+Š
S+Š / d
P+O

P+O / d
P+O
P+O / d
OPP

OPP / d
OPP
OPP / d

4,46
3,50
3,50

6,30
5,04
5,04
3,60
3,60
2,64
2,64
4,46

9,90
7,92
7,92
7,43
7,43
6,30

9,24
7,04
7,04
9,90

1,54
1,30
1,30
SKUPAJ
SKUPAJ

7,70
6,16
6,16
2,40
2,40
2,16
2,16
1,54

12,10
9,68
9,68
9,07
9,07
7,70

45,76
43,56
43,56
12,10

55,27
55,27
53,08
53,08
45,76

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Datumnakazila
nakazilačlanarine
članarinena
naPZS:
PZS
Datum
Datum nakazila članarine na PZS:

Članarino obračunal: (ime in priimek)
Članarino
obračunal:
Telefonska
številka: (ime in priimek)
Telefonska
Datum nakazila
članarineštevilka:
na PZS:
Datum nakazila
nakazila članarine
članarine na
na PZS:
PZS:
Datum
Datum
Datum nakazila
nakazila članarine
članarine na
na PZS:
PZS

1,54
1,30
1,30

7,70
6,16
6,16
2,40
2,40
2,16
2,16
1,54

12,10
9,68
9,68
9,07
9,07
7,70

45,76
43,56
43,56
12,10

9,73
9,73
7,52
7,52
9,24

00
0,00 0
0,00

00
00

00
00

00
00
00

00
00

0
00
00

do 28.2.

prejetih

(2*5)

do
28.2.
prodanih

(2*5)
prejetih

prejetih
5_število

7_število

prodanih
7_število

6_vrednost

prejetih
6_vrednost

5_število

NE

DA

4_nakazilo
na
4_nakazilo
PZS
na
PZS

NE

DA

8_vrednost

Obrazec je objavljen na spletni strani Planinske zveze Slovenije ‐ http://www.pzs.si (zavihek ČLANSTVO)
Dodatne
informacije
dobitePlaninske
pri Katarini
Maček
(tel. 01/43
45 688, e‐pošta:
katarina.macek@pzs.si).
Obrazec je
objavljen onačlanarini
spletni strani
zveze
Slovenije
‐ http://www.pzs.si
(zavihek
ČLANSTVO)
Dodatne informacije o članarini dobite pri Katarini Maček (tel. 01/43 45 688, e‐pošta: katarina.macek@pzs.si).

00
00

00
00

00
00
00

00
00

0
00
00

do 31.5.

0,00 €
0,00 €€
0,00
0,00 €€
0,00
0,00 €€
0,00
0,00 €

0,00
0,00
0 0,00
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(4*9)

(4*9)
prodanih

00
0,00 0
0,00

00
00

00
00

00
00
00

00
00

0
00
00

do 31.8.

do
31.8.
prodanih

0,00
0,00
0 0,00
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(4*11)

(4*11)
prodanih

0,00
0,00

11_SKUPNO število12_vrednost
prodanih
prodanih

do
31.5.
prodanih

Z N A M K I C E 2014
Z11_SKUPNO
N A M K I število12_vrednost
C E 2014

9_SKUPNO število 10_vrednost
9_SKUPNO število prodanih
prodanih
10_vrednost

00
0,00 0
0,00

, v znesku:
znesku:
,, vv znesku:
znesku:
,, vv znesku:
znesku:
,, vv znesku:
, v znesku:

0,00
0,00
0 0,00
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(4*7)

(4*7)
prodanih

prodanih
8_vrednost

Pri obračunu 31.5.. vpišite skupno število znamkic/ne samo prodanih v obdobju od 28. 2. do 31. 5.!
Pri
8. vpišite
Pri obračunu
obračunu 31.
31.5..
vpišite skupno
skupno število
število znamkic/ne
znamkic/ne samo
samo prodanih
prodanih vv obdobju
obdobju od
od 31.
28. 5.
2. do
do 31.
31. 8.!
5.!
Pri obračunu 31. 8. vpišite skupno število znamkic/ne samo prodanih v obdobju od 31. 5. do 31. 8.!

65,00
65,00
60,60
60,60
55,00

računih
55,27
55,27
53,08
53,08
45,76

1_članarin 2_članarina 3_PD
2014
1_članarin po
2_članarina 3_PD
računih
2014
po

A+
A+ / d
A+
AA+ / d

kategorija
članstva
kategorija
članstva

Telefon:

Planinsko društvo:
Davčni zavezanec:
Planinsko
društvo:
Davčna
številka:
Davčni
zavezanec:
Davčna številka:
Telefon:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

vračilo 15. 11.

vračilo
15. 11.
13_število

13_število

0
0

14_vrednost
vračilo
15. 11.
14_vrednost

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

(2*11)

(2*11)
vračilo 15. 11.

00
0,00 0
0,00

00
00

00
00

00
00
00

00
00

0
00
00

do 15.11.

do
15.11.
prodanih

0,00
0,00
0 0,00
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(4*13)

(4*13)
prodanih

0,00
0,00

15_SKUPNO število prodanih
prodanih
16_vrednost

15_SKUPNO število 16_vrednost

žig

žig

Število prodanih:

0

Dobropis/€:
Število
prejeti: 0,00 0
Število
prejeti:
Število
vrnjenih:
00
Številoprodanih:
vrnjenih:
Število
00

Razlika/€: 0,00
0,00
Vrednost prodanih znamkic/€:
0,00
Vrednost prodanih
znamkic/€: 0,00
Dobropis/€:

Znesek po računu/€: 0,00
Znesek
po računu/€:
0,00
Vrednost
vrnjenih
znamkic: 0,00
0,00
Vrednost vrnjenihRazlika/€:
znamkic: 0,00

Znamkice prejete po računih št.:
Številka:
Znamkice prejete po računih
št.:
Datum obračuna:
Številka:
e‐ naslov:
Datum obračuna:
TRR:
e‐ naslov:
TRR:

podpis

podpis

PRILOGA 3

OBRAČUN ČLANSKIH ZNAMKIC PZS ZA LETO 2014
OBRAČUN ČLANSKIH
ZNAMKIC
PZS ZA LETO
2014
S PRILOŽENIM
SEZNAMOM
ČLANOV
S PRILOŽENIM SEZNAMOM
ČLANOV
PRILOGA
3
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24

1,80 €
25,50 €

1,80 €
25,50 €
45,55 €
9,72 €
9,73 €
55,27 €

Stroški vez.na pr. članstva, ki jih pokriva PZS
Članarina PZS
Članarina društvo
Nakazilo na PZS

36,51 €
9,25 €
9,24 €
45,76 €

1,80 €
25,50 €

36,51 €
4,40 €
2,20 €
1,67 €
0,52 €
0,42 €

A
55,00 €

36,51 €
7,05 €
7,04 €
43,56 €

1,80 €
25,50 €

36,51 €
4,40 €
2,20 €
1,67 €
0,52 €
0,42 €

A/d
50,60 €

3,36 €
9,68 €
7,92 €
9,68 €

0,39 €
0,42 €

0,39 €
0,42 €

3,36 €
12,10 €
9,90 €
12,10 €

3,36 €
1,10 €
1,45 €

B/d
17,60 €

3,36 €
1,10 €
1,45 €

B
22,00 €

Zavarovalnica Generali d.d. vsakemu vplačniku na njegov naslov pošlje potrdilo o zavarovanju.

od naslednjega dne, ko je prejela nakazilo zavarovalne premije.

45,55 €
7,53 €
7,52 €
53,08 €

45,55 €
6,75 €
8,30 €
2,22 €
0,56 €
0,42 €

A +/d
60,60 €

45,55 €
6,75 €
8,30 €
2,22 €
0,56 €
0,42 €

A+
65,00 €

Stroški vezani na pravice članstva PZS
Nezgodno zavarovanje
Reševanje v tujini
Dodatno zavarovanje za str. vrnitve poškodov.
Zavarovanje odgovornosti
Članska znamkica
Dnevnik Ciciban planinec, Mladi planinec I in II
Planinski kažipot
Naročnina na revijo Planinski vestnik

ČLANARINA 2014

VRSTE IN VIŠINE ČLANARINE 2014

3,36 €
9,07 €
7,43 €
9,07 €

0,39 €
0,42 €

3,36 €
1,10 €
1,45 €

B1
16,50 €

3,36 €
7,70 €
6,30 €
7,70 €

0,39 €
0,42 €

3,36 €
1,10 €
1,45 €

3,36 €
6,16 €
5,04 €
6,16 €

0,39 €
0,42 €

3,36 €
1,10 €
1,45 €

S+Š
S+Š/D
14,00 € 11,20 €

1,50 €
0,90 €
3,60 €
2,40 €

0,00 €
0,42 €
0,34 €

1,50 €
0,47 €
0,27 €

1,50 €
0,66 €
2,64 €
2,16 €

0,00 €
0,42 €
0,34 €

1,50 €
0,47 €
0,27 €

P+O
P+O/D
6,00 €
4,80 €

0,42 €
1,12 €
4,46 €
1,54 €

0,00 €
0,42 €
0,00 €

0,42 €
0,00 €
0,00 €

0,42 €
0,88 €
3,50 €
1,30 €

0,00 €
0,42 €
0,00 €

0,42 €
0,00 €
0,00 €

OPP
OPP/d
6,00 €
4,80 €

PRILOGA 4
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PRILOGA 5
Generali 2014

Obrazec:

SEZNAM VPLAČNIKOV DODATNEGA ZAVAROVANJA ZA STROŠKE
REŠEVANJA ZA VES SVET (DRUŽINSKO) GENERALI D.D.
Ime

Priimek

Datum rojstva član PD s plač. članarino

Naslov

nakazilo
6,10 €

1.

0,00 €

2.

0,00 €

3.

0,00 €

4.

0,00 €

5.

0,00 €

6.

0,00 €

7.

0,00 €

8.
skupaj

0,00 €
0,00 €

Nakazilo letne premije se nakaže na Planinsko zvezo Slovenije, Dvorakova 9, 1000 Ljubljana,
transkacijski račun: 0510 0801 0489 572 sklic 00 760120-2014
Izpolnjen obrazec s podatki o zavarovancu ob nakazilu premije pošljete na
Planinsko zvezo Slovenije Katarini Maček (el. naslov: katarina.macek@pzs.si).
Trajanje zavarovalnega kritja za posameznega člana začne z naslednjim dnem, ko Planinska zveza
Slovenije dobi plačilo zavarovalne premije in podatke o zavarovancu, ki je poravnal dodatno
zavarovanje.
V primeru, da PZS podatkov o zavarovancih ne dobi pravočasno, ne jamči za trajanje zavarovalnega kritja
od naslednjega dne, ko je prejela nakazilo zavarovalne premije.
Zavarovalnica Generali d.d. vsakemu vplačniku na njegov naslov pošlje potrdilo o zavarovanju.
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IZPOLNI ZAVAROVALNICA

Generali, Zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3
SI-1000 Ljubljana
tel.: (01) 47 57 164
faks: (01) 47 57 116

Prijava škode:
Škoda št.:
Polica št.:

PRIJAVA ŠKODE ZA PLAČILO STROŠKOV REŠEVANJA / NUDENJA MEDICINSKE POMOČI
Ime in priimek zavarovanca:

Datum rojstva:

Ulica in hišna št.:
Poštna št. / kraj bivanja:
Telefon / mobilni telefon:
E-naslov:
Začetek potovanja:

Konec potovanja:

Ali ste potovali sami?

 Da

Destinacija:

 Ne
Kakšno?

 Reševanje
1. Podatki o reševanju oz.
nudenju medicinske pomoči:

 Iz drugih vzrokov
Višina nastalih stroškov:

EUR *

Kdaj in kje se je pripetil?

Datum:

Kraj:

Država:

Nadmorska višina:

Ime:

Naslov:

2. Opis dogodka:
Obstajajo priče?  Da  Ne

Ali je bil o dogodku narejen zapisnik?  Da  Ne

Kdo je naredil zapisnik?

3. Diagnoza

4. Kdo je nudil 1. pomoč?

Ali zdravljenje še traja?

 Da  Ne

Kdo vas zdravi (ime), naslov bolnice:
Področna enota:
5. Pri kateri ustanovi ste
socialno zdravstveno
zavarovani?

Druga zdravstvena zavarovalnica:
Vaša št. zdravstvenega zavarovanja:
£ zdravstveno zavarovanje

Polica št.:

Ime družbe:

£ nezgodno zavarovanje

Polica št.:

Ime družbe:

 Da  Ne

Če da, pri kateri?

Ali so bili ti zahtevki priznani?

 Da  Ne

6. Ali imate?

7. Ali ste že vložili zahtevek za
odškodnino pri eni od pod
tč. 6 navedenih družb?

Zavarovalnina naj se
plača na naslednji TRR:
8. Priloga

SI56

Banka:

Imetnik TRR:

IBAN**

BIC KODA*

* Stroški se povrnejo le ob predložitvi original računov!
** Samo pri nakazilih v tujino.

V
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___________________________________________
(Podpis)

ČLANARINA PLANNSKE ZVEZE SLOVENIJE 2014
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Dunaj, Avstrija
Wiener Stadtische zavarovalnica
Podružnica v Ljubljani
Masarykova 14
1000 Ljubljana

IZPOLNI ZAVAROVALNICA
Prijava škode:
Škoda št.:
Polica št.:

ODŠKODNINSKI ZAHTEVEK

Opomba: Zahtevek bomo lahko obravnavali, če bo odškodninski zahtevek pravilno in v celoti izpolnjen in ko bomo prejeli vsa dokazila
o odgovornosti našega zavarovanca in dokazila o višini škode.
Oškodovanec:
Ulica in hišna št.:
Kraj in poštna št.:
Občina:
Telefon:

E-pošta:

Kontaktna oseba:
Zavarovanec (povzročitelj) __________________________________________________________________________________
Popoln naslov ____________________________________________________________________________________________
Je povzročil dne _________________________ ob ________________________ v (natančna navedba kraja in datuma škodnega
dogodka)
________________________________________________________________________________________________________
tako, da je ( natančen opis škodnega dogodka s skico) ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

OZ1-OBR-01/09
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Kdo je po vašem mnenju odgovoren za škodo (povzročitelj)
________________________________________________________________________________________________________
V čem je po vašem mnenju krivda in odgovornost našega zavarovanca za vam prizadejano škodo
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Priče škodnega dogodka ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Kdo je o nezgodi napravil zapisnik (katera postaja policije, inšpekcije, interni organ ipd.)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Opis nastale škode:
a. na osebah

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

b. na stvareh

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

c. ostalo

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Iz naslova utrpljene škode zahtevam naslednjo odškodnino
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
K zahtevku prilagam naslednja dokazila ( medicinska dokumentacija, računi, fotografije ipd.)
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Želim, da se zavarovalnina nakaže na
(ustrezno označi)  TRR /  osebni račun:

-

Ime in priimek imetnika:
Pri banki:

Podpisani izjavljam in s svojim podpisom potrjujem, da sem na vsa vprašanja odgovoril resnično.

V __________________________, dne ______________

____________________________________
Oškodovanec/ Podpis pooblaščene osebe in žig

OZ1-OBR-01/09
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Številka škode:

WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj,
Schottenring 30,1010 Wien
WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani
Masarykova c. 14, 1000 Ljubljana
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod št. vložka 1/40235/00
Matična številka: 1983652
Davčna št.: SI35452846
info@wienerstaedtische.si

PRIJAVA STROŠKOV REŠEVANJA ALI VRNITVE
Številka police:

PODATKI O ZAVAROVALCU

Prosimo, da na vprašanja odgovorite izčrpno! Ustrezno označite s

Ime in priimek zavarovalca:

Datum rojstva:

Naslov in hišna številka:

Davčna številka:

Poštna številka:

PODATKI O ZAVAROVANI OSEBI

Ime in priimek zavarovanca (ponesrečenca):

Datum rojstva:

Naslov in hišna številka:

Kraj:

Začetek potovanja:

E naslov:

Kraj:

Delodajalec:

6

Telefonska številka:

Davčna številka:

Poštna številka:

Poklic zavarovanca ob nezgodi:

E naslov:

Telefonska številka:
Kakšno delo opravlja (opis delovnih nalog):

Konec potovanja:

Destinacija:

Ali ste potovali sami?

KJE SO NASTALI STROŠKI?
 Reševanje

Kakšno?

 Vrnitve

Kakšni?

 Iz drugih vzrokov

Kakšnih?

Višina nastalih stroškov: __________________________________________ EUR.
Kdaj, kje in zakaj se je pripetil
dogodek?

Datum:

Vzrok:

Kraj:

Država:

Nadmorska višina:
Ali ste plezali sami ali v navezi s soplezalcem?

Ali obstajajo priče?

Ime in priimek:

Naslov:

 DA
 NE
Ali je bil o dogodku narejen zapisnik?
Kdo je naredil zapisnik?

DIAGNOZA

Prosimo navedite diagnozo:

PRVA ZDRAVNIŠKA POMOČ

Kdaj je bila zahtevana prva zdravniška pomoč?
Datum:

Ura:

Kateri zdravnik je nudil prvo zdravniško pomoč?

Ali zdravljenje še traja? Kdo zdravi poškodovanega (ime, priimek in naslov bolnišnice)?

1

O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E

NZ1-OBR-02/12

29

SOCIALNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Pri kateri ustanovi ste socialno zdravstveno zavarovani?
Področna enota:
Druga zdravstvena zavarovalnica:
Vaša št. zdravstvenega zavarovanja:

PODATKI O DRUGIH OBSTOJEČIH ZAVAROVANJIH
Ali imate:

Ime zavarovalnice:

Številka police:

- zdravstveno zavarovanje?
- nezgodno zavarovanje?

Ali ste pri kateri družbi že vložili zahtevek za zavarovalnino?
Če da, pri kateri?
Ali so bili zahtevki priznani?

NAKAZILO ZAVAROVALNINE
Naziv banke:

 na banko

Številka TRR:

S

I

Ime in priimek, ter naslov imetnika računa:

5

6

UPRAVIČENEC ( v kolikor ni ista oseba kot zavarovanec)
Ime in priimek:

Naslov:

Kraj in poštna številka:

EMŠO:

Davčna številka:

Datum in kraj rojstva:

OBVEZNE PRILOGE
- Priporočilo zdravnika za prevoz poškodovanca
- Original račun stroškov reševanja oz. vrnitve

Izjavljam, da sem na vsa vprašanja odgovoril resnično in popolno. V kolikor bi se v obravnavanem zavarovalnem primeru naknadno ugotovil razlog za izgubo zavarovalnih pravic
po pogojih iz nezgodnega zavarovanja, se obvezujem vrniti vso prejeto zavarovalnino. Zavarovalnici dovoljujem, da podatke pri ustreznih ustanovah preveri. Dovoljujem, da se
moji osebni podatki zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo.
V _______________, dne_______________

________________________________
(Podpis zavarovanca/upravičenca)

POTRDILO ZAVAROVALCA (IZPOLNI PODJETJE OZIROMA DRUŠTVO):
_______________________________ je delavec podjetja oz. član društva neprekinjeno od __________________.
(ime in priimek zavarovane osebe)

Na dan nezgode je bil zaposlen kot ________________________________ in je opravljal dela __________________________________.
(naziv delavnega mesta)

(točen opis delovnih nalog)

Zaradi nezgode je bil odsoten z dela od ______________________________ do vključno _____________________
Zavarovan je s polico nezgodnega zavarovanja št. ___________________.
Za zavarovanca smo nakazali zadnjo premijo pred nezgodo za mesec _______________ v znesku _______________ EUR dne, _______________.
V _______________, dne_______________
______________________________
(Žig in podpis podjetja, društva)

2
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WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, Dunaj,
Schottenring 30,1010 Wien
WIENER STÄDTISCHE ZAVAROVALNICA, podružnica v Ljubljani
Masarykova c. 14, 1000 Ljubljana
Registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod št. vložka 1/40235/00
Matična številka: 1983652
Davčna št.: SI35452846
info@wienerstaedtische.si

Številka nezgode:

PRIJAVA NEZGODE
Številka police:

PODATKI O ZAVAROVALCU

Prosimo, da na vprašanja odgovorite izčrpno! Ustrezno označite s

Ime in priimek zavarovalca:

Datum rojstva:

Naslov in hišna številka:

Davčna številka:

Poštna številka:

PODATKI O ZAVAROVANI OSEBI

Ime in priimek zavarovanca (ponesrečenca):

Datum rojstva:

Naslov in hišna številka:

Kraj:

Davčna številka:

Poštna številka:

Poklic zavarovanca ob nezgodi:

Datum nezgode:

6

Telefonska številka:

E naslov:

Kraj:

Delodajalec:

PODATKI O NEZGODI

E naslov:

Telefonska številka:
Kakšno delo opravlja (opis delovnih nalog):

Ura:

Izčrpen in jasen opis nezgode:
V katerem kraju je nezgoda nastala?
Pri kakšnem opravilu je nezgoda nastala?
Zaradi katerega vzroka je nezgoda nastala?
Prosimo, da navedete točen opis poškodb zaradi nezgode:

Z opisom lahko nadaljujte na ločenem listu!
Ime in priimek, naslov lečečega zdravnika:

Ali ste neposredno pred nezgodo uživali alkoholne pijače, mamila ali zdravila?
 DA

 NE

V kolikor da, prosimo da navedete kaj, kdaj in koliko?

Imena in naslovi oseb, ki so bile priče nezgode:
Ali je nezgodo obravnavala policija?
 DA

 NE

V kolikor da, prosimo da navedete naziv policijske postaje:

ZDRAVSTVENA PRIZADETOST PRED NEZGODO

Ali ste se pred to nezgodo na sedaj poškodovanem delu telesa že zdravili zaradi poškodbe ali obolenja? Priložite medicinsko dokumentacijo.
(Npr. zlomi, izguba ali zmanjšana uporaba okončin, zmanjšanj vid, zmanjšanj sluh, epilepsija, diabetes, težave s hrbtenico, težave s srcem idr.)

Ali je poškodba nedvoumno nastala zaradi te nezgode?
 DA

POSLEDICE NEZGODE

Ali vi oz. zdravnik predvideva, da boste imeli trajne posledice?
 DA

Drugi vzroki (npr. obstoječe bolezni):

 NE

Katero?

 NE

PRVA ZDRAVNIŠKA POMOČ

Kdaj je bila zahtevana prva zdravniška pomoč?
Datum:

Ura:

Kateri zdravnik je nudil prvo zdravniško pomoč?

1

O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E

ZŽ14-OBR-02/12

31

ZDRAVLJENJE V BOLNIŠNICI
Ime in naslov bolnišnice:

Način zdravljenja:
 ambulantno

od …………………… do ……………………..

 stacionarno

od …………………… do ……………………..

NESPOSOBNOST ZA DELO

Ali ste bili nezgode nesposobni za delo pri zaposlitvi?
 popolnoma

Kako dolgo?

 deloma

NEZGODA Z MOTORNIM VOZILOM
Ime in priimek voznika:

Kako dolgo?

Številka vozniškega dovoljenja:

Ali je policija sestavila zapisnik o dejanskem stanju?

 DA

 NE

Naslov policijske postaje:

Ali ste nezgodo prijavili?

 DA

 NE

Ime in priimek povzročitelja:

Podatki o vozilu:

Znamka:

 osebno vozilo

 motor

 tovorno vozilo

 moped

Izdano dne:

Kategorija:

Registrska številka:

Številka šasije:

 ali drugo
…………………....

Podatki o vseh ostalih udeležencih prometne nesreče:

So bili sopotniki pripeti z varnostnim pasom?
Kateri?

 DA

 NE

Ob prijavi je potrebno priložiti vso zdravstveno in ostalo dokumentacijo v zvezi z nezgodo ( policijski zapisnik, test o alkoholiziranosti itd.)

PODATKI O DRUGIH OBSTOJEČIH NEZGODNIH ALI ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJIH
Vrsta pogodbe:

Ime zavarovalnice:

UPRAVIČENEC ( v kolikor ni ista oseba kot zavarovanec)

Številka police:

Ime in priimek:

Naslov:

Kraj in poštna številka:

EMŠO:

Davčna številka:

Datum in kraj rojstva:

Vrsta osebnega dokumenta:

Številka osebnega dokumenta:

NAKAZILO ZAVAROVALNINE
Naziv banke:

 na banko

Datum izdaje osebnega dokumenta:

Upravna enota, ki je osebni dokument izdala:

Številka TRR:

S

I

Ime in priimek, ter naslov imetnika računa:

5

6

POOBLASTILO ZA VPOGLED V MEDICINSKO DOKUMENTACIJO
Bolnica / Zdravnik:

Številka sprejema:

Pooblaščam zdravnike in zdravstvene ustanove, ki zdravijo oziroma so zdravili zavarovanca ter organe, ki so opravili kakršnekoli preiskave v zvezi s to nezgodo, da smejo
dati vse podatke, ki bi jih zahtevala Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group.

PRILOGE
-

medicinska dokumentacija o nezgodi in poteku zdravljenja
potrdilo o upravičeni odsotnosti z dela ( za vsak mesec posebej)
sklepi komisije ZZZS o podaljšanju bolniškega staleža
zapisnik o alkoholiziranosti
fotokopija vozniškega dovoljenja v primeru prometne nesreče (obe strani)

Izjavljam, da sem na vsa vprašanja odgovoril resnično in popolno. V kolikor bi se v obravnavanem zavarovalnem primeru naknadno ugotovil razlog za izgubo zavarovalnih pravic
po pogojih iz nezgodnega zavarovanja, se obvezujem vrniti vso prejeto zavarovalnino. Zavarovalnici dovoljujem, da podatke pri ustreznih ustanovah preveri. Dovoljujem, da se
moji osebni podatki zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo.
V _______________, dne_______________

________________________________
(Podpis zavarovanca/upravičenca)

POTRDILO ZAVAROVALCA (IZPOLNI PODJETJE OZIROMA DRUŠTVO):
_______________________________ je delavec podjetja oz. član društva neprekinjeno od __________________.
(ime in priimek zavarovane osebe)

Na dan nezgode je bil zaposlen kot ________________________________ in je opravljal dela __________________________________.
(naziv delavnega mesta)

(točen opis delovnih nalog)

Zaradi nezgode je bil odsoten z dela od ______________________________ do vključno _____________________
Zavarovan je s polico nezgodnega zavarovanja št. ___________________.
Za zavarovanca smo nakazali zadnjo premijo pred nezgodo za mesec _______________ v znesku _______________ EUR dne, _______________.
V _______________, dne_______________

______________________________
(Žig in podpis podjetja, društva)

2
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ČLANARINA PLANNSKE ZVEZE SLOVENIJE 2014
IZPOLNI ZAVAROVALNICA

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
Vienna Insurance Group
Schottenring 30, 1010 Wien
Wiener Stadtische zavarovalnica
Podružnica v Ljubljani
Masarykova 14
1000 Ljubljana

Prijava škode:
Škoda št.:
Polica št.:

PRIJAVA ŠKODNEGA PRIMERA ODGOVORNOSTI ZAVAROVANCA
Zavarovanec:
Točen naslov:
Telefon:

E-pošta:

Kraj škode:

Občina:

Datum in ura nastanka škode (obvezno)
1.

Ime in naslov osebe, ki je oškodovana in od
vas terja odškodnino:

2.

Kratek opis dogodka - vzroka škode, kakor
tudi okoliščin, zaradi katerih je nastala
škoda:

3.

Kateri postaji policije je prijavljena nezgoda?

4.

Ali je bila nezgoda prijavljena in kdaj z
obrazcem ER-8?

(Če je bila prijavljena, obvezno priložite kopijo
obrazca).

5.

Priče – očividci škodnega dogodka:

6.

Koliko znaša približno škoda?

7.

Kateri predmeti so uničeni ali poškodovani
oz. opis telesnih poškodb:

8.

Številka police, po kateri imate zavarovano
svojo odgovornost:

Podpisani izjavljam in s svojim podpisom potrjujem, da sem na vsa vprašanja odgovoril resnično.

V _________________________ , dne _______________

___________________________________
Zavarovanec/ Podpis pooblaščene osebe in žig

SO2-OBR-08/10
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V skladu s 33. členom Statuta Planinske zveze Slovenije je Upravni odbor PZS na svoji 17. seji, dne 19. 9. 2013, sprejel:

POSLOVNIK
UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
1. člen
(1) S tem poslovnikom se ureja način dela Upravnega odbora PZS (v nadaljevanju: UO PZS). Razmerja UO PZS do Skupščine PZS (v
nadaljevanju: skupščina) in njenih organov, Predsedstva PZS (v nadaljevanju: P PZS), komisij, odborov in meddruštvenih odborov
planinskih društev (v nadaljevanju: MDO PD) se urejajo na način, ki ga določa Statut PZS (v nadaljevanju: statut), posamezni pravilniki
in ta poslovnik.
2. člen
(1) UO PZS dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah. UO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini.
(2) Delo UO PZS je javno. Javnost dela se lahko omeji le pri obravnavanju posameznega vprašanja in drugih podatkov, ki jih je pristojni
organ označil s stopnjo tajnosti oziroma če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke,
ki so v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zaupne narave.
OBLIKOVANJE UPRAVNEGA ODBORA
3. člen
(1) UO PZS se oblikuje na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov UO PZS.
(2) UO PZS se dogovori o sodelovanju voljenih članov UO PZS v odborih, delovnih skupinah ali telesih ter pri projektih in nalogah s
posameznih področij dejavnosti PZS.
4. člen
(1) Prvo sejo novoizvoljenega UO PZS skliče predsednik PZS najkasneje 30 dni po izvolitvi članov UO PZS. Če predsednik PZS seje ne
skliče v navedenem roku, jo skliče predsednik komisije za pripravo volitev.
(2) Na podlagi poročila komisije za pripravo volitev, UO PZS ugotovi mandate članov UO PZS izvoljenih na skupščini.
(3) Na podlagi poročil MDO PD o opravljenih volitvah v MDO PD, UO PZS ugotovi mandat predsednikov MDO PD kot članov UO
PZS po funkciji. Na prvi seji UO PZS se s sklepom ugotovi celotno sestavo UO PZS.
(4) V primeru odstopa ali prenehanja mandata člana UO PZS, postane skladno s 48. členom statuta član UO PZS naslednji kandidat na
volitvah, ki je dobil največje število glasov, vendar ne manj od ene četrtine prisotnih delegatov. UO PZS sprejme ugotovitveni sklep na
podlagi prvotnega poročila komisije za pripravo volitev.
SEJE UPRAVNEGA ODBORA
5. člen
(1) Seje UO PZS sklicuje predsednik PZS. Predsednik PZS mora sejo UO PZS sklicati tudi na pisno zahtevo tretjine članov UO PZS.
6. člen
(1) Na redni seji UO PZS je praviloma predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in pobude.
(2) Vprašanje oz. pobudo je potrebno v pisni obliki poslati vsaj 3 dni pred sejo. V vprašanju mora biti navedeno tudi na koga se vprašanje
naslavlja.
(3) Član UO PZS ima pravico postaviti vprašanje drugemu članu UO PZS, generalnemu sekretarju PZS, komisiji PZS, odboru PZS in
organom v sestavi PZS. Na ustno vprašanje mora tisti, na kogar je vprašanje naslovljeno, odgovoriti na isti seji. Če to zavoljo odsotnosti
ali priprave temeljitejšega odgovora ni mogoče, pa najkasneje na naslednji seji. Če je vprašanje postavljeno pisno, mora tisti, ki mu je
vprašanje naslovljeno, odgovoriti nanj pisno najkasneje v mesecu dni.
(4) Pobuda mora vsebovati kratko opredelitev zadeve in obrazložitev.
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7. člen
(1) Sklic redne seje UO PZS s predlogom dnevnega reda se pošlje članom UO PZS najmanj 14 dni pred dnem, določenim za sejo. Redne
seje UO PZS so praviloma ob četrtkih popoldan.
(2) Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev teme na dnevni red seje, se pošlje članom UO PZS skupaj s sklicem za sejo. Drugo gradivo, ki ga
ni bilo mogoče pripraviti do roka, se pošlje članom UO PZS najkasneje 7 dni pred sejo.
(3) Sklic seje in gradivo za sejo se pošlje tudi predsedniku Nadzornega odbora PZS (v nadaljevanju: NO), načelnikom komisij, vodjem
odborov in vabljenim na sejo.
(4) Vse gradivo se sproti objavi na spletnem mestu PZS.
8. člen
(1) Izredna seja UO PZS se skliče kadar zadeva, o kateri naj bi razpravljal in sklepal UO PZS, terja hitro ukrepanje in odločanje ali ko ni
pogojev za sklic redne seje.
(2) Sklic izredne seje s predlogom dnevnega reda in gradivo se pošlje članom UO PZS najmanj 3 dni pred dnem določenim za sejo.
(3) Izredno sejo skliče predsednik PZS po lastni presoji ali po sklepu P PZS. Izredno sejo UO PZS mora sklicati predsednik PZS tudi
na pisno zahtevo tretjine članov UO PZS ali na zahtevo NO PZS. V primeru, da predsednik PZS ne upošteva njihove zahteve za sklic
izredne seje, jo lahko skliče predlagatelj zahteve in hkrati predloži ustrezno gradivo. Gradivo za izredno sejo se lahko predloži članom
UO PZS tudi na sami seji.
9. člen
(1) Dopisna seja UO PZS se izvede kadar narava zadeve terja zgolj formalno potrditev UO PZS oziroma, če je nujno takoj sprejeti določeno odločitev oziroma zavzeti stališče in če bi sklicevanje redne ali izredne seje trajalo predolgo, oziroma, če bi nesprejetje določene
odločitve lahko povzročilo veliko materialno škodo.
(2) Dopisna seja se izvede tako, da generalni sekretar vsakemu članu UO PZS na primeren način (osebno, po telefonu, po faksu, po
elektronski pošti itd.) obrazloži vsebino problema in predlog odločitve, ta pa se izjasni, ali se s predlogom strinja ali ne.
(3) O dopisni seji se vodi poseben zapisnik. Sklep dopisne seje je sprejet, če je zanj glasovalo več kot tri četrtine vseh članov UO PZS.
10. člen
(1) Seji UO PZS predseduje predsednik PZS ali podpredsednik PZS, ki ga določi predsednik PZS. Če s strani predsednika PZS ni določenega podpredsednika PZS ali če je ta odsoten, sejo vodi najstarejši prisotni podpredsednik PZS. V primeru, da ni prisoten noben član
predsedstva, sejo vodi najstarejši član UO PZS.
11. člen
(1) Člani UO PZS imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej UO PZS in sodelovati pri delu in odločanju.
(2) Načelniki komisij in vodje odborov PZS so vabljeni na seje in na njih lahko razpravljajo, nimajo pa pravice glasovati.
(1) Seje UO PZS so javne, v kolikor UO PZS ne sklene drugače.

12. člen

(2) Če UO PZS sklene, da bo zadevo obravnaval brez navzočnosti javnosti, določi kdo je lahko poleg članov UO PZS še navzoč na seji.
13. člen
(1) Ko predsedujoči začne sejo, obvesti UO PZS kdo izmed članov UO PZS se je opravičil odsoten. Predsedujoči nato ugotovi ali je UO
PZS sklepčen.
(2) Po določitvi dnevnega reda UO PZS odloča o zapisniku prejšnje seje. Član UO PZS lahko da pripombo k zapisniku prejšnje seje in
zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje poda
mnenje generalni sekretar PZS, predsednik PZS, lahko pa tudi član UO PZS na katerega se sporni del zapisnika nanaša. UO PZS o zahtevanih popravkih in spremembah odloči brez razprave. Nato predsedujoči ugotovi, da je sprejet zapisnik h kateremu ni bilo pripomb
ali zapisnik, ki je bil po sprejetih pripombah ustrezno spremenjen ali dopolnjen.
(3) UO PZS na začetku seje določi dnevni red. UO PZS pri določanju dnevnega reda najprej odloča o predlogih za umik posameznih
zadev z dnevnega reda, nato o predlogih za njegovo razširitev in potem še o predlogih za združitev obravnav.
(4) Zadeve, za katere predlagatelj predlaga, da se umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni red naslednje seje, se umaknejo z
dnevnega reda brez razprave in glasovanja. To ne velja za zadeve, ki so bile tako že enkrat umaknjene z dnevnega reda. O predlogih za
umik zadev z dnevnega reda, ki jih da P PZS ali najmanj tretjina članov UO PZS odloča UO PZS brez razprave.
O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E
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(5) Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom UO PZS poslano
ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda mora dati mnenje P PZS,
če ni samo predlagatelj razširitve.
(6) Pred sprejemom dnevnega reda člani, ki nameravajo razpravljati pod točko razno, prijavijo temo o kateri želijo govoriti. Pod točko
razno se praviloma podajajo informacije in podobno.
(7) Po sprejetih odločitvah da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.
14. člen
(1) Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu. Med sejo UO PZS lahko spremeni vrstni red obravnave
posameznih točk dnevnega reda.
(2) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda, lahko poda predlagatelj oziroma predstavnik predlagatelja dopolnilno obrazložitev. Potem dobijo besedo člani UO PZS po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprave lahko predsedujoči časovno omeji,
vendar ne na manj kot 5 minut.
(3) Razpravljavec sme govoriti le o zadevi, ki je na dnevnem redu in ki se trenutno obravnava. Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda,
ga predsedujoči opomni. Če se razpravljavec tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda, mu predsedujoči lahko vzame besedo.
Zoper odvzem besede razpravljavec lahko ugovarja. O ugovoru odloči UO PZS brez razprave.
(4) Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene razpravo in preide k odločanju o predlaganih sklepih in zaključkih.
Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge odločitev ali stališč, se razprava prekine in se nadaljuje po predložitvi teh predlogov
na isti ali pa na prvi naslednji seji.
15. člen
(1) Predsedujoči lahko med sejo prekine delo UO PZS in določi kdaj se bo seja nadaljevala. Predsedujoči prekine delo UO PZS, če se
ugotovi, da seja ni več sklepčna, če so potrebna posvetovanja, če je potrebno dobiti mnenja komisij in v drugih primerih, ko to sklene
UO PZS. Če je delo UO PZS prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti po odmoru, predsedujoči sejo konča.
(2) Če UO PZS o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave ali če ni pogojev za odločanje ali če UO o zadevi ne želi odločati na isti
seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno izmed naslednjih sej.
ODLOČANJE
16. člen
(1) Seja UO PZS je sklepčna oziroma se na njej lahko veljavno odloča, če je navzoča več kot polovica vseh članov UO PZS.
(2) Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov UP PZS v prostoru, kjer se odvija seja UO PZS. Navzočnost članov ugotovi
generalni sekretar PZS po pregledu liste navzočih.
(3) UO PZS si prizadeva za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z glasovanjem z večino navzočih glasov.
(4) Člani UO PZS glasujejo tako, da se opredelijo »ZA« ali »PROTI« sprejemu predlagane odločitve.
(5) O odtujitvi nepremičnin v lasti PZS, katerih vrednost ne presega 25.000,00 EUR, UO PZS odloča z dvotretjinsko večino vseh članov.
(1) UO PZS praviloma odloča z javnim glasovanjem.

17. člen

(2) Odločanje o imenovanjih in razrešitvah je praviloma javno, lahko pa je tajno, če tako zahteva predsedujoči, predlagatelj ali vsaj 5
članov UO PZS. O takšni zahtevi se ne glasuje, ampak predsedujoči sprejme ugotovitev, nato pa se izvede tajno glasovanje. Za izvedbo
tajnega glasovanja se imenuje tričlansko komisijo, ki sestavljata dva člana UO PZS in generalni sekretar kot vodja. Komisija opravi pregled
glasovnic in poda poročilo o izidu glasovanja. Glasovnice so priloga arhivskemu zapisniku.
(3) Če se odloča z javnim glasovanjem, predsedujoči najprej vpraša, kdo je za in nato kdo je proti predlogu. Glasuje se z dvigom rok.
(4) Če se odloča s tajnim glasovanjem se glasuje s posebnimi glasovnicami. Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča in opredelitev »ZA« ali »PROTI«. Glasuje se tako, da se obkroži besedo »ZA« ali besedo »PROTI«. Glasovnica za imenovanje mora vsebovati
zaporedne številke, imena in priimke kandidatov, če jih je več, po abecednem vrstnem redu prvih črk njihovih priimkov. Glasuje se tako,
da se obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi glasovati in največ toliko zaporednih številk,
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kolikor kandidatov je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati. Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje. Ko član
UO PZS izpolni glasovnico, odda glasovnico v za to namenjeno glasovalno skrinjico.
18. člen
(1) Če član UO PZS ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, se glasovanje lahko ponovi, če se izkaže napaka. O ponovitvi glasovanja odloči UO PZS brez razprave na predlog člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja oz. na predlog predsedujočega.
19. člen
(1) Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja.
(2) Sprejete sklepe UO PZS izvršuje P PZS, če s sklepom UO PZS ni določeno drugače.
POSTOPEK SPREJEMANJA IN OBVEŠČANJA O SKLEPIH
20. člen
(1) O priporočilih, stališčih in sklepih UO PZS odloča UO PZS praviloma na isti seji. Na seji se opravi hkrati splošna razprava, razprava in
glasovanje o delih dokumenta ter razprava in glasovanje o dokumentu kot celoti. UO PZS lahko sklene, da bo obravnaval te dokumente
v večfaznem postopku. Če k dokumentu niso predlagana stališča in predlogi sklepov kot gradivo za sejo, mora predlagatelj to storiti pred
sklepanjem o dokumentu. Predsedujoči zato lahko prekine odločanje o tej točki dnevnega reda in jo nadaljuje potem, ko so zahtevana
stališča predložena predsedujočemu na seji UO PZS.
21. člen
(1) Sprejeti dokumenti UO PZS se objavijo na spletnem mestu Obvestil PZS. UO PZS lahko s posebnim sklepom določi, da se objavijo
dokumenti tudi v vmesnih fazah sprejemanja.
22. člen
(1) Za odpravek sklepov UO PZS in obveščanje tistih, ki jih sprejeta stališča in sklepi zadevajo, poskrbi generalni sekretar PZS. Rok za
pripravo in pošiljanje odpravka je 30 dni od dneva seje, na kateri je bil sklep sprejet.
ZAPISNIK SEJE
23. člen
(1) O delu na seji UO PZS se piše zapisnik. Zapisnik obsega podatke o udeležbi in delu na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo
(z imeni razpravljavcev), o sklepih, ki so bili na seji sprejeti, ter o izidih glasovanja o posameznih zadevah. Zapisniku je treba priložiti
original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.
(2) Na zahtevo razpravljavca se v zapisnik vnese ločeno mnenje o izglasovanem sklepu.
(3) Na naslednji seji potrjen zapisnik podpišejo predsedujoči, generalni sekretar PZS in zapisnikar.
(4) Odločitve UO PZS stopijo v veljavo nastopijo takoj po sprejemu, razen če UO PZS odloči drugače.
24. člen
(1) Delo na seji UO PZS je zvokovno snemano. Zvočni zapis seje je sestavni del arhivskega zapisnika.
(2) Članom UO PZS in predlagateljem točk dnevnega reda se na njihovo zahtevo na sedežu PZS in v prisotnosti generalnega sekretarja
omogoči poslušanje zvočnih zapisov.
(3) Posnetkov ni dovoljeno pošiljati ali prenašati izven sedeža PZS, razen če je s sklepom UO PZS to dovoljeno.
25. člen
(1) Ravnanje z akti in z gradivom zaupne narave se vsakokrat določi s sklepom UO PZS.
26. člen
(1) Izvirniki gradiva, ki ga je obravnaval UO PZS, se hranijo v arhivu PZS, kjer se hranijo zvočni zapisi sej UO PZS. Le-ti se hranijo
najmanj dve leti.
OBLIKOVANJE DNEVNEGA REDA
27. člen
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(1)Posamezna vprašanja na dnevni red uvršča predsednik PZS in na lastno pobudo oz. na predlog predlagatelja določi poročevalca k
posamezni točki dnevnega reda.
(2) Obravnavo tematike na seji UO PZS lahko predlaga član UO PZS Nadzorni odbor PZS, komisija ali odbor PZS. Predsednik mora v
30 dneh seznaniti predlagatelja, na katero sejo UO PZS bo uvrstil obravnavo predlagane teme in mu določiti rok za pripravo potrebnega
gradiva.
DOKUMENTI UPRAVNEGA ODBORA
28. člen
(1) UO PZS sprejema pravilnike, predlog letnega vsebinskega in finančnega programa ter letnega vsebinskega in finančnega poročila,
dopolnjuje letni vsebinski program dela v skladu s 50. členom statuta PZS ter stališča, priporočila in sklepe v zvezi z zadevami, ki so
kakorkoli povezani z delovanjem PZS in planinskimi društvi.
29. člen
(1) Pravilnike in stališča ter priporočila o zadevah, ki so kakorkoli povezani z delovanjem PZS in planinskimi društvi lahko predlaga
predsednik PZS, P PZS, komisija UO PZS ali član UO PZS. Osnutek finančnega načrta, rebalans finančnega načrta ter osnutek letnega
poročila pripravi za razpravo na UO PZS strokovna služba PZS, po predhodni obravnavi na P PZS.
30. člen
(1) Predlog dokumenta predlagatelj pošlje predsedniku PZS. Predlagatelj tudi predlaga poročevalca na seji UO PZS. Kadar predlagatelj
dokumenta ni komisija PZS, predsednik PZS določi komisijo PZS, ki bo sodelovala pri obravnavi na seji UO PZS. Če zavoljo narave
zadeve, ki ga predlagani dokument zadeva, ni mogoče določiti komisije UO PZS, lahko prevzame to vlogo P PZS.
(2) Predlog pravilnika mora vsebovati naslov, uvod, besedilo členov in obrazložitev ter predlog sklepov.
POSTOPEK SPREJEMANJA PRAVILNIKOV
31. člen
(1) UO PZS razpravlja o predlogu pravilnika na dveh obravnavah (prvi in drugi) ter le izjemoma na tretji obravnavi. Predhodno obravnavo praviloma opravi P PZS.
32. člen
(1) V prvi obravnavi pravilnika se opravi predstavitev pravilnika in razprava o razlogih, ki zahtevajo sprejem pravilnika ter o načelih
in ciljih, ki naj bi jih dosegali s pravilnikom. V prvi obravnavi ni mogoče dajati dopolnil k posameznim določbam pravilnika. V prvi
obravnavi matična komisija predstavi svoje mnenje o predlogu pravilnika v obliki predloga stališč in sklepov.
(2) Na koncu prve obravnave UO PZS odloči, da se opravi druga obravnava predloga pravilnika v predloženem besedilu in sprejme
stališča ter sklepe, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi predloga pravilnika za drugo obravnavo.
33. člen
(1) V drugi obravnavi razpravlja UO PZS po vrstnem redu posebej o vsakem členu. UO PZS lahko odloči, da se združi razprava in glasuje
o več členih skupaj, ali da se opravi razprava in glasovanje po poglavjih predlaganega pravilnika. Član UO PZS lahko predlaga dopolnilo
k posameznemu členu preden UO PZS pristopi k glasovanju o posameznemu členu. O vsakem dopolnilu k predlogu pravilnika glasujejo
člani UO PZS posebej.
(2) Predlagatelj predstavi razloge za sprejem in vsebino pravilnika, predstavnik P PZS pa poročilo o usklajenosti pravilnika z dokumenti
in stališči PZS. Na podlagi poročila člani UO PZS glasujejo o potrditvi pravilnika.
34. člen
(1) Izjemoma v tretji obravnavi razpravlja UO PZS o pravilniku kot celoti. Obravnava posameznih členov predloga pravilnika je mogoča le pri tistih členih, h katerim so bili v drugi obravnavi sprejeta dopolnila. V tretji obravnavi predloga pravilnika lahko predlagajo
dopolnilo trije člani UO PZS, matična komisija ali P PZS.
OBRAVNAVANJE PRAVILNIKOV KOMISIJ PZS IN MDO PD
35. člen
(1) UO PZS odloča o izdaji soglasja k pravilniku po sprejemu na zboru komisije oz. na seji MDO PD. V primeru, da UO PZS ne izda
soglasja k pravilniku, ta ne začne veljati. UO PZS mora svojo določitev komisiji PZS oziroma MDO PD primerno utemeljiti in podati
usmeritve za nadaljnji postopek.
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(2) Člani UO PZS se s svojimi pripombami lahko vključujejo v javne razprave v postopku sprejemanja in spreminjanja pravilnikov
komisij PZS in pravilnikov MDO PD.
LETNO POROČILO UO PZS
36. člen
(1) UO PZS mora pripraviti letno vsebinsko in finančno poročilo in skupščini poročati o delu v preteklem letu na zasedanju skupščine.
Letno vsebinsko in finančno poročilo UO PZS mora vsebovati:
a) poročilo predsednika PZS, ki zajema splošen opis stanja planinstva in pogojev, v katerih deluje PZS in planinska društva,
b) finančno poročilo,
c) poročilo UO PZS, ki vsebuje povzetek dela, ki ga je UO PZS opravil na sejah,
d) poročila komisij in odborov PZS,
e) poročila MDO PD,
f) poročilo uredništva Planinskega vestnika,
g) poročilo Slovenskega planinskega muzeja in
h) poročilo Strokovne službe PZS, ki zajema izpolnjevanje nalog Strokovne službe PZS in generalnega sekretarja PZS.
37. člen
(1) Generalni sekretar PZS v pozivu vsem predsednikom MDO PD, načelnikom komisij in vodjem organov PZS določi rok za pripravo
posameznih poročil iz prejšnjega člena. Osnutek poročila obravnava UO PZS. P PZS lahko predpiše metodološke smernice za pripravo
poročila.
VOLITVE
38. člen
(1) UO PZS imenuje komisijo za pripravo volitev, ki skladno s statutom razpiše volitve za predsednika PZS, podpredsednike PZS, voljene
člane UO PZS in predsednike MDO PD. Komisija za pripravo volitev je zadolžena tudi za sprejemanje kandidatur, pregled formalne
ustreznosti in pripravo poročila o evidentiranih kandidatih za predsednika PZS, podpredsednike PZS in voljene člane UO PZS za skupščino in za predsednike MDO PD za seje MDO PD.
(2) Kandidatne liste za vse funkcije in organe, ki se volijo na skupščini in za predsednika PZS se objavijo na spletni strani PZS v roku 10
dni od zaključka kandidacijskih postopkov. Vse kandidatne liste se objavijo tudi v gradivu za skupščino.
(3) Kandidacijski postopki začnejo teči najprej šest (6) mesecev pred iztekom mandata. Kandidacijski postopek za predsednika PZS in
podpredsednike PZS se konča najpozneje devetdeset (90) dni pred iztekom mandata, za ostale organe pa petinštirideset (45) dni pred
iztekom mandata.
(4) Volitve predsednika PZS in podpredsednikov PZS ter voljenih članov UO PZS potekajo na skupščini PZS. Volitve predsednikov
MDO PD potekajo na seji MDO PD, ki morajo biti sklicane najkasneje teden dni pred skupščino. Volitve so praviloma tajne. Glasovnice
pripravi komisija za pripravo volitev, volitve pa izvede volilni odbor, ki se ga imenuje na seji MDO PD. Novoizvoljeni predsedniki MDO
PD nastopijo mandat z dnem konstituiranja novega UO PZS.
(5) V primeru, da predsedniku MDO PD preneha funkcija med dvema volilnima skupščinama, se opravijo nove volitve, mandat novega
predsednika MDO potrdi UO PZS na prvi redni seji, mandat pa traja do naslednje volilne skupščine.
KONČNE DOLOČBE
39. člen
(1) Poslovnik začne veljati z objavo na spletnem mestu Obvestil PZS.
Predsednik PZS
Bojan Rotovnik
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Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije je Zbor načelnikov KŠP, dne 24. 6. 2013, sprejel Pravilnik Komisije
za športno plezanje. Upravni odbor PZS je na podlagi točke n 1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji 17. seji,
dne 19. 9. 2013.

PRAVILNIK KOMISIJE ZA ŠPORTNO PLEZANJE
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(izrazi in okrajšave)
(1) Za namene tega pravilnika imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen:
- PZS: Planinska zveza Slovenije.
- KŠP: Komisija za športno plezanje.
- odsek: subjekt športno plezalne organizacije (AO, ŠPO, ŠPS, PS, PD, PK, ŠPK, ŠPD, ŠD, AK, ipd.)
- IFSC: International Federation of Sport Climbing.
- DP: Državno prvenstvo v športnem plezanju.
2. člen
(Komisija za športno plezanje PZS)
(1) KŠP je stalna komisija, ki v okviru PZS skrbi za aktivnosti in razvoj športnega plezanja v Sloveniji kot tekmovalne športne panoge
in kot rekreativne dejavnosti.
(2) KŠP zastopa interese in usklajuje delo društev, ki gojijo športno plezanje.
(3) KŠP deluje samostojno v okviru na Skupščini PZS sprejetega letnega vsebinskega in finančnega plana.
3. člen
(namen in cilji)

(1) Namen in cilji KŠP so predvsem, da:
- skrbi za razvoj in širjenje športnega plezanja v Republiki Sloveniji;
- zagotavlja pogoje za vrhunsko športno plezanje v Republiki Sloveniji;
- predstavlja slovensko športno plezanje;
- določa sistem državnih tekmovanj, predpisuje pogoje za nastopanje v njih, jih organizira in vodi;
- skrbi za usposabljanje strokovnih delavcev v športu in drugih kadrov na področju športnega plezanja;
- spodbuja športno plezanje mladih in zagotavlja njihovo uveljavitev doma in v svetu;
- sodeluje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športa in športnega plezanja;
- sodeluje z IFSC, športno plezalnimi organizacijami drugih držav in drugimi organi PZS;
- spoštuje in varuje statut, predpise, navodila in odločbe IFSC in PZS ter zagotavlja, da jih spoštujejo tudi njeni člani.
4. člen
(dejavnosti in naloge)

(1) Dejavnosti in naloge KŠP so predvsem, da:
- normativno ureja, organizira in vodi športno plezanje v Republiki Sloveniji;
- v skladu s tem pravilnikom prireja in nadzira plezalna tekmovanja v Republiki Sloveniji;
- v skladu s tem pravilnikom sprejema odločitve, izvršuje odločitve IFSC, UO PZS in Skupščine PZS s področja delovanja komisije ter
o tem obvešča odseke;
- normativno ureja vprašanja, ki se nanašajo na registracijo društev, registracijo in status športnih plezalcev, inštruktorjev, vaditeljev,
trenerjev, postavljalcev, opremljevalcev ter sodnikov in druga vprašanja, ki so povezana s tekmovanji v športnem plezanju v RS;
- na področju RS vodi opremljanje športnoplezalnih smeri v naravnih plezališčih ter skrbi za njihovo urejenost in umeščenost v lokalne
skupnosti;
- izbira člane slovenskih reprezentanc, organizira skupne priprave ter udeležbo na mednarodnih tekmovanjih;
- organizira in nudi pomoč pri organizaciji domačih in mednarodnih tekmovanj v športnem plezanju v RS;
- organizira usposabljanja za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v športu in druga usposabljanja s področja športnega plezanja;
- razširja pravila obnašanja v plezališčih, določena v etičnem kodeksu slovenskih plezalcev.
II. ČLANSTVO
5. člen
(člani KŠP)
(1) Člani KŠP so vsi registrirani odseki, ki gojijo športno plezanje, usposabljajo svoje člane, izvajajo treninge športnega plezanja in se
udeležujejo tekmovanj, skrbijo za plezališča in umetne plezalne stene, organizirajo plezalne izlete in tabore.
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6. člen
(registracija v KŠP)
(1) Odsek vsako leto, praviloma pred letnim zborom KŠP, obnovi svojo registracijo pri KŠP ali se registrira na novo.
(2) Pogoji za registracijo so:
- članstvo odseka v PZS;
- izpolnitev registracijskega obrazca, ki ga določi izvršni odbor KŠP;
- plačilo letne registracije odseka, ki jo potrdi zadnji zbor KŠP.
7. člen
(prenehanje članstva)
(1) Odseki se o članstvu odločajo prostovoljno in neodvisno.
(2) Članstvo preneha z izstopom ali potekom registracije. S prenehanjem članstva ne prenehajo finančne obveznosti bivšega člana do
KŠP in do drugih članov.
(3) Odsek lahko ob vsakem času s pisno izjavo izstopi iz KŠP. Njegove pravice prenehajo po koncu tekmovalnega leta, v katerem je KŠP
obvestil, da izstopa.
8. člen
(pravice članov)

(1) Odseki s članstvom pridobijo pravice, da:
- so pravočasno obveščeni o sklicu zbora KŠP in seznanjeni z njegovim dnevnim redom;
- sodelujejo pri delu zbora KŠP in izvršujejo volilno pravico;
- lahko s svojimi predlogi vplivajo na oblikovanje dnevnega reda zbora KŠP;
- predlagajo kandidate za voljene funkcije KŠP;
- so sproti obveščeni o delu organov KŠP;
- seznanjajo KŠP o svojih problemih in potrebah ter, če je izvedljivo, od nje dobivajo strokovno in organizacijsko pomoč;
- sodelujejo na tekmovanjih, ki jih prireja KŠP, ter zagotavljajo enako tudi svojim članom in
izvršujejo pravice, ki jih imajo na podlagi pravilnika in drugih aktov KŠP;
- za svoje člane pridobijo možnost registracije in kategorizacije športnikov;
- se njihovi člani udeležijo usposabljanj KŠP in
- izvršujejo druge pravice in ugodnosti, ki jih določi zbor KŠP.
9. člen
(dolžnosti članov)

(1) Člani KŠP imajo dolžnost, da:
- prispevajo k uresničevanju ciljev KŠP;
- neodvisno in svobodno volijo svoje organe;
- plačujejo letno registracijo odseka;
- da so njihovi člani hkrati tudi člani PZS;
- se ravnajo v skladu s tem pravilnikom, drugimi akti, odločitvami in navodili PZS, IFSC in KŠP ter da zagotovijo, da jih spoštujejo tudi
njihovi člani;
- ažurno vodijo register svojih članov.
III.ORGANIZACIJA

(1) Stalni organi KŠP so:
- zbor KŠP;
- izvršni odbor KŠP;
- načelnik KŠP;
- sodniški zbor.

10. člen
(organi KŠP)

(2) Začasni organi KŠP so:
- strokovna komisija (komisija za izbiro selektorjev, komisija za spremembo tekmovalnega pravilnika, ipd.);
- disciplinska komisija.
(3) Člani organov in načelnik KŠP morajo biti izvoljeni svobodno in neodvisno na podlagi veljavnih volilnih pravil tega pravilnika.
(4) Člani organov se morajo izločiti iz postopkov odločanja, kjer zaradi konflikta interesov ni zagotovljena njihova nepristranskost in
neodvisnost.
11. člen
(zbor KŠP)
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(1) Zbor KŠP je najvišji organ KŠP.
(2) Redni zbor KŠP skliče načelnik KŠP najmanj enkrat letno. Sklic zbora mora biti objavljen na spletnih straneh KŠP in poslan odsekom, ki so člani KŠP, vsaj 30 dni pred datumom zbora. Gradivo mora biti poslano odsekom in objavljeno na spletni strani najmanj 10
dni pred zborom.
(3) Načelnik skliče izredni zbor v 30 dneh od podane zahteve predlagatelja sklica. Predlagatelj sklica zbora KŠP je lahko upravni odbor
PZS, vsaj tretjina registriranih odsekov KŠP ali vsaj polovica članov IO KŠP. Če načelnik v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko
skliče predlagatelj.
(4) Zbor KŠP potrjuje in spreminja dnevni red zbora.
(5) Glasovalno pravico ima po en predstavnik člana KŠP. Predstavnik je praviloma predsednik ali načelnik odseka oz. član odseka, ki ga
za zastopanje pisno pooblasti predsednik ali načelnik odseka.
(6) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj četrtina predstavnikov registriranih društev KŠP. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih.
(7) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skupščine PZS.
(8) V kolikor je zbor nesklepčen, se skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot so bila predlagana za potrditev
na zboru.
12. člen
(naloge in pravice Zbora KŠP)

(1) Naloge in pravice zbora KŠP so:
- sprejema pravilnik KŠP;
- sprejema tekmovalni pravilnik DP;
- odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa;
- potrjuje letno poročilo KŠP;
- potrjuje strategijo razvoja posameznih disciplin in dejavnosti športnega plezanja v Sloveniji;
- voli in razrešuje izvršni odbor KŠP in načelnika KŠP;
- potrjuje višino letne registracije odsekov KŠP, ceno tekmovalnih licenc za DP ter višino štartnin za tekme DP;
- sprejema druge dokumente, ki zadevajo delovanje vseh ali večine društev .
13. člen
(izvršni odbor KŠP)
(1) Izvršni odbor KŠP je izvršni organ dejavnosti športnega plezanja znotraj PZS.
(2) Mandat izvršnega odbora KŠP traja 4 leta. Mandat se prične na zboru KŠP, na katerem je bil izvršni odbor izvoljen.
(3) Izvršni odbor sestavljajo načelnik in 4 do 7 članov.
(4) Člani izvršnega odbora KŠP so zadolženi za posamezna področja in sicer za:
-prirejanje tekmovanj (najmanj državno prvenstvo in šolska prvenstva)
o
koledarji tekmovanj,
o
pravilniki,
o
sojenje,
o
postavljanje tekmovalnih smeri;
- slovenski reprezentanci;
- organiziranje mednarodnih tekmovanj;
- izobraževanje;
- pridobivanje sredstev;
- promocijo in informiranje javnosti;
- nadzor nad razporejanjem in porabo financ;
- urejanje plezališč.
(5) Izvršni odbor je sklepčen, kadar je prisotna večina vseh članov. Odbor si prizadeva za odločanje s soglasjem. Če soglasje ni mogoče,
odloča z večino navzočih članov.
(6) Izvršni odbor pri svojem delu uporablja Poslovnik izvršnega odbora KŠP.
(7) Članstvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s poslovnim sodelovanjem s PZS.
14. člen
(naloge izvršnega odbora KŠP)

(1) Izvršni odbor vodi in usmerja:
o
tekmovalni sistem;
o
strategijo razvoja posameznih disciplin in dejavnosti športnega plezanja ( letne in srednjeročne);
o
strategijo organizacije mednarodnih tekmovanj.
(2) Izvršni odbor je odgovoren za pravočasno izdelavo naslednjih dokumentov ( gradiva) za zbor KŠP:
o
predloga letnega vsebinskega in finančnega programa, ki med drugim vsebuje tudi:
- načrt finančnih virov;
- letni načrt porabe financ;
- letni načrt usposabljanj;
- letni načrt opremljanja plezališč;
- letni načrt reprezentanc;
- načrt promocijskih aktivnosti in
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- letni načrt dela z mladimi.
o
letnega poročila KŠP, ki med drugim vsebuje:
- realizacijo načrtovanega letnega programa dela;
- realizacijo dela poleg načrtovanega;
- vzroke za nerealizirane načrte.
o
letnega koledarja uradnih tekmovanj: DP, šolskih prvenstev, mednarodnih tekmovanj v Sloveniji.
(3) Vodi register odsekov, tekmovalcev, trenerjev, inštruktorjev, vaditeljev, sodnikov, postavljalcev smeri in drugih strokovnih kadrov.
(4) Organizira usposabljanja športnih plezalcev, inštruktorjev, trenerjev, sodnikov, postavljalcev smeri, opremljevalcev smeri in drugih
strokovnih kadrov.
(5) Imenuje in razrešuje selektorje članske in mladinske državne reprezentance.
(6) Imenuje vodstva aktivnosti KŠP, ki so izven rednih nalog izvršnega odbora KŠP.
(7) Potrjuje trimesečne finančne načrte in poročila reprezentanc.
(8) Na predlog strokovne komisije in na podlagi javne obravnave sprejema tekmovalni pravilnik DP.
(9) Razpisuje in usklajuje organizacijo tekmovanj pod njenim okriljem.
(10) Predlaga znesek letne registracije KŠP, ceno tekmovalnih licenc in višino štartnin za tekmovanja DP.
(11) Lahko ocenjuje delo strokovnega sodelavca PZS in poroča generalnemu sekretarju PZS.
(12) Organizira domača in mednarodna tekmovanja v športnem plezanju.
(13) Skrbi za državne reprezentance in druge vrhunske športne plezalce.
(14) Vodi postopke za kategorizacijo športnikov.
(15) Načrtuje, organizira in financira urejanje plezališč.
(16) Izvaja preventivo za varnejše plezanje in varstvo narave.
(17) S soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike KŠP v strokovnih organih drugih organizacij.
(18) Sodeluje z ostalimi organi PZS.
(19) Sodeluje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami s področja športa (Fakulteta za šport, Inštitut za šport).
(20) Imenuje začasne organe KŠP: strokovne komisije, disciplinsko komisijo, idr.
(21) Sprejema pravilnike, ki določajo delovanje organiziranega športnega plezanja (o izobraževanju, o kategorizaciji tekmovalcev, sodniški, o organiziranju tekmovanj, o postavljanju tekmovalnih smeri, o opremljanju plezališč, disciplinski pravilnik idr).
(22) Pripravlja predloge za podelitev priznanj PZS, skladno s Pravilnikom o priznanjih PZS.
(23) Podeljuje priznanja najuspešnejšim športnim plezalcem na tekmovanjih, športnim plezalcem za opravljene najtežje vzpone ter
drugim posameznikom, ki so najbolj zaslužni za razvoj športnega plezanja.
(24) Izvaja druge strokovne in organizacijske naloge, ki so širšega pomena za razvoj športnega plezanja v Sloveniji in ki so vključene v
letne programe dela.
15. člen
(načelnik KŠP)

(1) Naloge načelnika KŠP:
- vodi KŠP;
- sklicuje in vodi seje izvršnega odbora;
- sklicuje zbor KŠP;
- nadzoruje izvajanje sklepov;
- vodi in usklajuje izdelavo predloga letnega vsebinskega in finančnega načrta;
- vodi in usklajuje izdelavo letnega poročila KŠP;
- sprejema odločitve o stvareh manjšega pomena in rešuje tekočo problematiko;
- redno sodeluje z generalnim sekretarjem PZS;
- predstavlja KŠP;
- redno sodeluje v delu predsedstva PZS, UO PZS in na skupščini PZS;
- ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa KŠP;
- odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev.
(2) Načelnik izmed članov izvršnega odbora izbere namestnika, ki mu pomaga pri vodenju KŠP in ga nadomešča v primeru odsotnosti.
Izbiro namestnika z ugotovitvenim sklepom potrdi izvršni odbor KŠP. Načelnik lahko izbiro namestnika kadarkoli prekliče.
16. člen
(volitve načelnika in članov izvršnega odbora KŠP)

(1) Volilni zbor se izvede vsake 4 leta.
(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej tri mesece in se zaključijo najmanj 45 dni pred iztekom mandata.
(3) Kandidate predlagajo odseki, ki so člani KŠP. Kandidati za načelnika pripravijo program dela.
(4) Volitve so javne. Zbor lahko določi, da so volitve tajne.
(5) Vsak predstavnik odseka lahko pri volitvah načelnika voli enega kandidata, pri volitvah članov izvršnega odbora pa lahko voli največ
toliko kandidatov, kolikor je prostih mest v izvršnemu odboru. Posameznemu kandidatu predstavnik odseka lahko nameni en glas.
(6) Za načelnika je izvoljen tisti kandidat , ki prejme več kot polovico glasov. Za člane izvršnega odbora so izvoljeni tisti kandidati,
ki prejmejo več kot polovico glasov in hkrati največ glasov, glede na število mest v izvršnem odboru. V primeru, da po teh pogojih ni
izvoljenih toliko kandidatov, kot je najmanj predpisanih mest, se izvede drugi krog med neizvoljenimi kandidati za preostala mesta.
(7) V primeru predčasnega prenehanja mandata načelnika KŠP ali več kot tretjine članov izvršnega odbora, se izvedejo nadomestne
volitve za popolnitev sestave na zboru KŠP v roku 3 mesecev. V primeru predčasnega prenehanja mandata manj kot tretjine članov
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izvršnega odbora KŠP, se nadomestne volitve izvedejo na naslednjem rednem zboru KŠP. Na nadomestnih volitvah se izvoli kandidate
za obdobje do zaključka rednega mandata, ki ga nadomeščajo.
17. člen
(sodniški zbor)
(1) Sodniški zbor je strokovno koordinacijsko telo za področje sodniške dejavnosti na področju športnega plezanja in je za svoje delo
odgovoren izvršnemu odboru KŠP.
(2) Sestavo, naloge in pristojnosti določa Sodniški pravilnik, ki ga na predlog Sodniškega zbora sprejme izvršni odbor KŠP.
(3) Vodja Sodniškega zbora ne more biti načelnik ali član izvršnega odbora KŠP.
18. člen
(slovenski reprezentanci)
(1) V okviru KŠP delujeta slovenska članska in mladinska reprezentanca v športnem plezanju.
(2 Vsako od reprezentanc vodi selektor reprezentance, ki ga imenuje in razrešuje izvršni odbor KŠP.
(3) Delovanje reprezentanc je urejeno v Poslovniku o delu slovenskih reprezentanc, ki ga na predlog strokovne komisije sprejme izvršni
odbor KŠP.
(4) Poleg nalog določenih v poslovniku o delu slovenskih reprezentanc, sta selektorja reprezentanc zadolžena tudi za:
- izdelavo letnega načrta reprezentanc;
- izdelavo trimesečnih finančnih načrtov;
- izdelavo trimesečnih finančnih poročil;
- izdelavo letnega poročila reprezentanc.
19. člen
(strokovne komisije)
(1) Strokovne komisije so začasna strokovna telesa, ki jih kot pomoč pri strokovnih vprašanjih lahko imenuje izvršni odbor KŠP.
(2) Strokovni komisije sestavlja do 7 uveljavljenih strokovnjakov na področju športnega plezanja.
(3) V okviru imenovanja strokovnih komisij se določijo: sestava, naloga in strokovno področje, čas potreben za izvedbo naloge ter način
predložitve rezultatov dela strokovne komisije.
(4) Strokovne komisije so pristojne za pripravo sprememb tekmovalnega pravilnika, potrditev letnega načrta reprezentanc in drugih
pomembnih strokovnih vprašanj.
20. člen
(strokovni sodelavec KŠP)
(1) Strokovni sodelavec KŠP je s strani PZS določena oseba, ki KŠP nudi strokovno in administrativno-tehnično pomoč, sodeluje na
sejah izvršnega odbora in po potrebi tudi na sejah strokovnih komisij.
(2) Poleg administrativno-tehničnih zadolžitev strokovni sodelavec KŠP:
- skrbi za izvajanje tekmovalnega sistema in tekmovalnega koledarja;
- redno in sproti spremlja porabo finančnih sredstev v skladu s finančnim načrtom in o tem obvešča odgovorne in izvršni odbor;
- pregleduje finančna poročila reprezentanc;
- usklajuje svoje delo z načelnikom KŠP ter generalnim sekretarjem PZS;
- ureja evidenco vseh registrov KŠP (odsekov, tekmovalcev, strokovnih kadrov, idr. );
- aktivno spremlja javne razpise in sodeluje na javnih razpisih za pridobitev finančnih sredstev za delovanje KŠP;
- sodeluje in skrbi za povezanost s strokovnimi institucijami in organi doma in v svetu;
- skrbi za javnost in transparentnost svojega dela.
(3) Strokovni sodelavec za svoje delo odgovarja generalnemu sekretarju PZS. Strokovni sodelavec KŠP svojo funkcijo opravlja poklicno.
IV. DISCIPLINSKI UKREPI
21. člen
(krovni disciplinski akt)
(1) Izrekanje disciplinskih sankcij in postopek v zvezi s tem sta podrobneje urejena z disciplinskim
pravilnikom KŠP, ki ga sprejme izvršni odbor KŠP.
22. člen
(povod za disciplinski ukrep)
(1) Tekmovalci, trenerji, uradne osebe, sodniki, funkcionarji in odseki odgovarjajo za kršitve tega pravilnika in drugih predpisov KŠP,
IFSC, pravil WADA (Svetovne antidoping agencije), pravil športnega obnašanja ter za druge kršitve discipline na tekmah v športnem
plezanju in na drugih uradnih aktivnostih KŠP ali IFSC, ki so kot taka določena kot disciplinski prekršek in je zanj predpisana disciplinska sankcija.
23. člen
(disciplinski postopek I. stopnje)
(1) Izvršni odbor na predlog odsekov,strokovnih organov ali po lastni odločitvi sproži disciplinski postopek I. stopnje zoper osebo ali
odsek. Disciplinski postopek se uporablja tudi za ugotavljanje disciplinske odgovornosti na mednarodnih tekmovanjih in uradnih
aktivnostih, v kolikor obravnavanje ni bilo izvršeno že v okviru organov IFSC ali WADA.
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(2) Disciplinski postopek I. stopnje vodi začasno imenovana disciplinska komisija, ki jo v ta namen imenuje izvršni odbor KŠP.
(3) Oseba ali odsek, zoper katero teče disciplinski postopek, mora imeti pravico do zagovora. Pri mladoletnih osebah pri zagovoru lahko
sodelujejo zakoniti skrbniki.
(4) Izrečeni ukrepi, ki morajo biti izdani v pisni obliki, so lahko:
- opomin;
- javni opomin;
- prepoved nastopanja za določen čas (ne daljši od enega leta);
- prepoved organiziranja tekem za določen čas (ne daljši od enega leta);
- prepoved opravljanja dolžnosti za določen čas (ne daljši od enega leta);
- odvzem naslova ali priznanja;
- odvzem licence.
(5) Za prekrške storjene v posebno oteževalnih okoliščinah, ko je storilec pri izvršitvi prekrška pokazal posebno odločnost, vztrajnost
ali brezobzirnost ali je povzročil posebno težke posledice in za hujše kršitve pravil WADA, se lahko izreče kazen doživljenjske prepovedi
tekmovanja ali opravljanja dolžnosti.
24. člen
(disciplinski postopek II. stopnje)
(1) Proti odločitvi disciplinske komisije KŠP, izrečene na I. stopnji, se lahko poda pritožba v roku osmih
dni od prejema pisnega obvestila. Naslovi se na Upravni odbor PZS, ki je organ odločanja II. stopnje. (2) Odločitev organa II. stopnje
je dokončna.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(veljavnost pravilnika)
(1) Ta pravilnik prične veljati z objavo v Obvestilih PZS. Aktualna verzija pravilnika in vseh pravnih aktov, ki so navedeni v tem pravilniku, morajo biti objavljeni na spletni strani KŠP.
26. člen
(podrejeni dokumenti)
(1) Temu pravilniku so podrejeni naslednji akti KŠP:
- Sodniški pravilnik;
- Tekmovalni pravilnik;
- Disciplinski pravilnik;
- Poslovnik izvršnega odbora KŠP;
- Poslovnik o delu slovenskih reprezentanc v športnem plezanju;
- Etični kodeks športnega plezanja;
- Pravilnik o opremljanju slovenskih plezališč;
- Pravilnik o izobraževanju;
- Pravilnik o kategorizaciji;
- Pravilnik o postavljanju tekmovalnih smeri;
-Pravilnik o organizaciji športno plezalnih tekmovanj.
(2) Vse podrejene dokumente iz tega člena je potrebno uskladiti s tem pravilnikom najkasneje v roku 12 mesecev od njegove uveljavitve.

27. člen
(1) Po uveljavitvi tega pravilnika izvršni odbor KŠP in načelnik KŠP nadaljujeta delo v trenutni sestavi KŠP.

Aleš Pirc,
načelnik KŠP PZS
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predsednik PZS
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Upravni odbor je na predlog Raziskovalne skupine PZS na svoji 16. seji, dne 13. 6. 2013, sprejel:

PRAVILNIK O RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI IN O
DELU RAZISKOVALNE SKUPINE PLANINSKE ZVEZE
SLOVENIJE
Naloge in področja dela
1. člen
Raziskovalna skupina Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju RS PZS) spodbuja in izvaja raziskovalne projekte ter spremlja znanstvene
in strokovne probleme povezane s planinstvom, z delovanjem PZS, evidentira predloge raziskovalnih nalog in daje mnenje o rezultatih
ki so nastali ob preučevanju določenih problemov. Spodbuja raziskovalce, da se načrtno lotijo tem, ki jih je RS PZS evidentirala kot
aktualne za razvoj planinstva in planinske organizacije.
2. člen
RS PZS pripravlja mnenja o raziskovalnih nalogah in raziskovalnih projektih pri katerih lahko sodelujejo dijaki, študentje, mladi raziskovalci, raziskovalci in drugi.
3. člen
RS PZS daje pobude za razvoj raziskovalne dejavnosti na naslednjih področjih delovanja PZS:
planinarjenje, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje in drugi gorski športi, nepoklicno vodništvo, gradnja,
vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč, plezališč in plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske
narave, založništvo, informiranje, arhivska ter muzejska dejavnosti in druge dejavnosti v naravi.
PZS spodbuja raziskave na področju naravoslovja, družboslovja in humanistike ter druga področja, ki so povezana s planinstvom.
4. člen
RS PZS lahko na osnovi sprejetih meril ocenjuje evidentirane naloge in posameznike ali skupino predlaga za pohvalo ali nagrado.
5. člen
RS PZS opravlja tudi druge naloge za spremljanje in aktivno vključevanje v znanstvene vede, ki so povezane s planinstvom. Rezultati
raziskav se predstavijo v planinskih medijih, na okroglih mizah in organih PZS.
6. člen
Člani RS PZS aktivno sodelujejo na posvetih in konferencah v organizaciji PZS ali na mednarodnem področju. Povezujejo se s komisijami
in odbori PZS, ki obravnavajo znanstveno-raziskovalno tematiko.
Raziskovalno delo RS PZS zajema naslednja področja:
- mladi in izobraževanje,
- psihologija in planinstvo,
- zgodovina,
- geografija,
- turizem,
- šport,
- medicina in športni trening,
- pravo in planinsko gospodarstvo,
- varstvo narave,
- planinske koče in poti,
- drugo.

7. člen

Vodja RS PZS
8. člen
RS PZS ima vodjo, ki pripravlja, sklicuje in vodi sestanke vsaj štiri krat letno. Strokovno usmerja delovanje RS in pripravlja gradivo za
sestanke.
Imenovanje članov RS PZS
9. člen
Nabor potencialnih članov in vodje RS PZS pripravi predsednik PZS, predlog lahko podajo tudi člani RS. Člane RS PZS imenuje UO
PZS na predlog predsednika PZS, ti pa izmed sebe izvolijo vodjo. RS PZS šteje najmanj 5 in največ 12 članov. Mandat članov RS traja
štiri leta oziroma je enak mandatu UO PZS, ki je imenoval RS PZS.
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Razrešitev članov RS PZS
10. člen
Člani RS PZS so lahko s strani UO PZS razrešeni pred potekom časa, za katerega so bili imenovani. Razrešitev lahko zahtevajo sami
oziroma jo predlaga predsednik PZS.
Financiranje
11. člen
Financiranje RS je urejeno prek finančnih načrtov PZS, ki jih sprejema Skupščina PZS.
Prehodna določba
Sedanja sestava RS PZS nadaljuje z delom do volilne Skupščine PZS v letu 2014.
Končna določba
12. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo po objavi v Obvestilih PZS. Spremembe in dopolnila sprejme UO PZS na predlog RS PZS oziroma predsedstva
PZS, po enakem postopku kot velja za sprejem pravilnika.
Ljubljana, 13. 6. 2013

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

Na podlagi 66. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, sprejetega 14. aprila 2012 v Ormožu, je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na svoji 18. seji, dne 14. 11. 2013, sprejel

PRAVILNIK O PRIZNANJIH PLANINSKE ZVEZE
SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Planinska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu PZS) s tem pravilnikom določa vrste priznanj PZS, merila za podeljevanje, postopek,
organe pristojne za odločanje in podeljevanje priznanj ter evidenco o podeljenih priznanjih.
2. člen
(merila za podeljevanje priznanj)
(1) Priznanja PZS se podeljujejo za prostovoljno delo posameznikom in planinskim društvom, podjetjem, združenjem ter drugim
organizacijam, ki so pomembno pripomogle k pomenu in razvoju planinske dejavnosti.
(2) Priznanja se podeljujejo za:
a) razvoj množičnega planinstva,
b) življenjsko in dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji,
c) zasluge pri širjenju planinske ideje,
d) izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega planinstva doma in v tujini,
e) delo in dejanja, ki krepijo planinsko organ¬izacijo predvsem na področju dela z mladimi, na področju vzgoje in izobraževanja,
večje varnosti v gorah, raziskovalno delo pomembno za razvoj planinske dejavnosti,
f) izjemne dosežke na področju alpiniz¬ma in za športne dosežke,
g) delo z osebami s posebnimi potrebami na področju planinstva,
h) delo v ostalih nevladnih organizacijah povezanih s planinstvom.
(3) Ob podelitvi priznanj PZS je kot enega izmed kriterijev potrebno upoštevati izpolnjevanje določil Častnega kodeksa slovenskih
planincev.
(4) V izjemnih primerih se lahko na predlog Odbora za članstvo PZS podelijo priznanja iz 9., 13. in 14. člena tudi posmrtno.

(1) Priznanja PZS za posameznike so:
a) Pohvala PZS,
b) Bronasti častni znak PZS,
c) Srebrni častni znak PZS,
d) Zlati častni znak PZS.
(2) Najvišja priznanja PZS za posameznike so:

3. člen
(vrste priznanj za posameznike)
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a) Spominska plaketa PZS,
b) Svečana listina PZS,
c) Častni član PZS.
4. člen
(vrste priznanj za organizacije)
(1) Priznanja PZS za planinska društva in organizacije so:
a) Pohvala PZS,
b) Zlati častni znak PZS,
c) Jubilejna listina PZS.
(2) PZS lahko ob izjemnih priložnostih podeli tudi posebna priznanja PZS.
5. člen
(priznanja komisij PZS)
(1) Posamezne komisije PZS podeljujejo vsako leto omejeno število najvišjih priznanj za dolgoletne in izjemne dosežke na področju
dejavnosti komisije:
a) Mladinska komisija – priznanje Mladina in gore,
b) Komisija za alpinizem – najuspešnejši alpinist in alpinistka,
c) Komisija za športno plezanje – najuspešnejši športni plezalec in športna plezalka,
d) Komisija za planinske poti – diploma Alojza Knafelca,
e) Vodniška komisija – častni vodnik,
f) Komisija za varstvo gorske narave – diploma dr. Angele Piskernik.
(2) Priznanja komisij so opredeljena v pravilnikih komisij, ki urejajo pogoje za podeljevanje, oblike priznanj in načine podelitev.
II. PRIZNANJA PZS

6. člen
(Pohvala PZS)
(1) Pohvala PZS se podeljuje posameznikom, planinskim društvom in organizacijam, za uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu
tega pravilnika.
7. člen
(Bronasti častni znak PZS)
(1) Bronasti častni znak PZS se podeljuje posameznikom za daljše, vsaj petletno, uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu tega
pravilnika.
8. člen
(Srebrni častni znak PZS)
(1) Srebrni častni znak PZS se podeljuje posameznikom za dolgoletno uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika, ki
so praviloma že prejeli bronasti častni znak PZS in je od podelitve minilo vsaj 5 let.
9. člen
(Zlati častni znak PZS)
(1) Zlati častni znak PZS se podeljuje posameznikom za izjemne dosežke in dolgoletno uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu
tega pravilnika. Zlati častni znak se ob pogojih iz 2. člena praviloma podeljuje posameznikom, ki so že prejeli srebrni častni znak in je
od podelitve minilo najmanj 8 let.
(2) Zlati častni znak PZS se lahko izjemoma podeli posamezniku doma, tujemu državljanu, domačemu ali tujemu društvu izven PZS
ter združenju ali organizaciji za enkratne dosežke ali izjemne uspehe, s katerimi so bistveno prispevali k razvoju in delovanju planinstva
in alpinizma ali drugih planinskih dejavnosti in imajo izredne zasluge za napredek, promocijo in širjenje ugleda naše planinske organizacije doma in po svetu.
10. člen
(oblika častnega znaka PZS)
(1) Častni znak PZS je grb PZS (34 mm x 44 mm), določen v Statutu PZS, z vejico na desni strani znaka in osnovo v bronasti, srebrni oz.
zlati barvi. Znak je izdelan v obliki medalje in je vgrajen v pravokotno šatuljo modre barve, oblazinjeno s sivim žametom ali svilo. Znak
ni prirejen za nošenje.
(2) Oblikovno zasnovo diplom k častnim znakom sprejme Odbor za članstvo PZS in potrdi Upravni odbor PZS.
11. člen
(Jubilejna listina PZS)
(1) Jubilejna listina PZS se lahko podeljuje planinskim društvom za dolgoletno in aktivno delo ob petdesetletnem in ob nadaljnjih
desetletnih jubilejih.
12. člen
(posebno priznanje zunanjim organizacijam)
(1) PZS podeljuje posebno priznanje zunanjim organizacijam, ki bistveno pripomorejo k razvoju in delovanju planinstva na nacionalnem nivoju.
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PRAVILNIK O PRIZNANJIH PZS
III. NAJVIŠJA PRIZNANJA PZS

13. člen
(Spominska plaketa PZS)
(1)Spominska plaketa PZS se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke ob njihovih visokih življenjskih jubilejih. Spominska plaketa se lahko podeli ob 65. rojstnem dnevu posameznika ali ob nadaljnjem okroglem petletnem jubileju.
(2) Spominska plaketa se podeljuje le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.
(3) Spominska plaketa se podeli samo enkrat.
(4) Spominska plaketa PZS je okrogle oblike, izdelana iz brona z reliefnim obrisom severne Triglavske stene, vejico na levi strani, vgraviranim napisom posameznika in datumom podelitve.
14. člen
(Svečana listina PZS)
(1) Svečana listina PZS se podeljuje posameznikom za izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in življenjsko delo.
(2) Vsako leto se podeli praviloma 10 svečanih listin PZS.
(3) Svečana listina se podeli samo enkrat.
(4) Svečana listina je izdelana na kvalitetnem papirju, formata 290 mm x 410 mm, na katerem je zgoraj panorama s Triglavom, napis
»Svečana listina« in pod njim fotografija piparjev ter grb PZS.
15. člen
(Častni član PZS)
(1) Častni član PZS je najvišje priznanje, ki ga lahko PZS podeli za posebne zasluge za delo v planinski organizaciji:
a) članu planinske organizacije, ki je že prejel svečano listino PZS,
b) nekdanjemu predsedniku PZS in
c) tujemu državljanu, predstavniku tuje države ali tuje organizacije za izjemne zasluge pri razvoju planinstva, uveljavljanju PZS in za
izjemna dejanja, vredna posebne časti.
(2) Sočasno ima lahko PZS največ osem (8) častnih članov.
(3) Dobitnik priznanja Častni član PZS prejme posebno listino z napisom Častni član PZS, izpisano na umetniškem ročno izdelanem
papirju formata 290 mm x 410 mm ter plaketo štirje srčni možje, prvopristopniki na Triglav (delo akademskega kiparja Stojana Batiča),
vlito v bronu in pritrjeno na ustrezno podlago v lesenem okvirju. Na dodatni kovinski ploščici je vgravirano ime in priimek prejemnika
priznanja ter kraj in datum podelitve.
IV. PODELITEV PRIZNANJ

16. člen
(podelitev priznanj)
(1) Priznanja se praviloma svečano podelijo na zboru članov in drugih srečanjih planinskih društev. Podelitev priznanj se opravi na
slovesen način. Podelitev praviloma opravi predstavnik PZS.
(2) Svečane listine in Spominske plakete podeli PZS na posebni slovesnosti.
(3) Priznanje Častni član podeli PZS na svečan način, praviloma na Skupščini PZS, tujim državljanom pa ob izrednih priložnostih, ki
jih za vsak primer posebej določi Upravni odbor PZS.
V. POSTOPKI

17. člen
(Odbor za članstvo)

(1) Naloge odbora so:
a) pregled in priprava predlogov za priznanja PZS in posredovanje predlogov v obravnavo in odločanje Upravnemu odboru PZS oz.
Predsedstvu PZS,
b) zbiranje predlogov za druga državna odlikovanja in priznanja ter dajanje mnenj in priporočil k predlogom,
c) spremljanje in nadzor evidence o podeljevanju priznanj PZS in komisij PZS,
d) na zahtevo Predsedstva PZS pripravlja uradne razlage oz. mnenja k predlogom za priznanja,
e) v primeru nejasnosti razlaganje določil tega pravilnika in obravnavanje pisnih pritožb na odločanje o podelitvi priznanj in posreduje
svojih odločitev UO PZS v potrditev ter
f) opravljanje drugih nalog, ki so povezane s priznanji.
(2) Odbor za članstvo imenuje za pripravo predlogov za najvišja priznanja PZS pododbor, ki ga sestavljajo vodja in dva člana.
18. člen
(javni razpis)
(1) Najvišja priznanja PZS, razen Častnega člana PZS, se podeljujejo na podlagi javnega razpisa.
19. člen
(predlagatelji)
(1) Predlagatelji za podelitev priznanj in najvišjih priznanj PZS so lahko planinska društva, MDO PD in organi PZS, razen če je v tem
pravilniku drugače določeno.
(2) Predlagatelj jubilejne listine je meddruštveni odbor planinskih društev (v nadaljevanju MDO PD).
(3) O podelitvi posebnega priznanja zunanjim organizacijam odloča Predsedstvo PZS.
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(4) Predlog za Častnega člana iz 15. člena poda Odbor za članstvo PZS.
20. člen
(postopek)
(1) Predlog za priznanja se poda na obrazcu v Navezi ali na drug način, določen v javnem razpisu iz 18. člena.
(2) Odbor za članstvo PZS lahko po proučitvi predloga stopnjo priznanja z obrazložitvijo spremeni ali odkloni, o tem se obvesti predlagatelja.
21. člen
(roki)
(1) Predlogi za najvišja priznanja PZS morajo biti posredovani pristojnemu MDO PD v skladu z razpisnimi pogoji. MDO PD mora
oblikovati svoje mnenje v enem mesecu po prejemu predloga, organi PZS pa morajo o predlogu odločiti v enem mesecu po prejemu
predloga in mnenja MDO PD.
22. člen
(odločanje o priznanjih PZS)
(1) Priznanja PZS, navedena v 6., 7., 8., 9. in 11. členu obravnava in podeljuje Predsedstvo PZS.
(2) Predloge predlagatelji pošljejo neposredno na PZS preko informacijskega sistema PZS Naveza (v nadaljevanju: Naveza), najmanj 2
meseca pred nameravano podelitvijo.
(3) O podeljenih priznanjih iz 6., 7., 8., 9. in 11. člena, se obvesti predlagatelja in pristojni MDO PD preko Naveze.
(4) Zlati častni znak iz drugega odstavka 9. člena podeli Predsedstvo PZS po predhodnem pozitivnem mnenju Odbora za članstvo PZS.
(5) O podelitvi najvišjih priznanj iz 13., 14. in 15. člena tega pravilnika odloča Upravni odbor PZS.
23. člen
(prepoved)
(1) Planinska društva ne smejo izdelovati ali podeljevati priznanj, ki bi imele videz priznanj PZS ali komisij PZS.
24. člen
(evidenca)
(1) O vseh podeljenih planinskih priznanjih vodi strokovna služba PZS evidenco v informacijskem sistemu Naveza, kateri so podatki o
odlikovancu, planinskem društvu, o vrsti podeljenih priznanj, organu, ki je sprejel sklep ter številka in datum sklepa o podelitvi.
(2) Društva lahko podatke o priznanjih, ki so jih prejeli njihovi člani preverijo v informacijskem sistemu PZS Naveza ali podatke pridobijo od strokovne službe PZS.
VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

25. člen
(prehodne in končne določbe)
(1) Ta pravilnik se objavi v Obvestilih PZS, na spletni strani PZS in v informacijskem sistemu Naveza.
(2) Ta pravilnik začne veljati 1. 1. 2014.
(3) Pravilnik o priznanjih PZS, ki ga je sprejel Upravni odbor PZS na 16. seji, dne 10. 3. 2005, preneha veljati 31. 12. 2013.
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

Vsebinska izhodišča Planinske zveze
Slovenije za novo zakonsko ureditev
planinskih poti
Sprejeto na seji 17. UO PZS 19. 9. 2013.
1. Splošno izhodišče Planinske zveze Slovenije je enostavna in pregledna zakonska ureditev.
2. Zagotovi se sistemsko javno financiranje za osnovno vzdrževanje planinskih poti kot temeljne športne, turistične, gospodarske, zaščitno-reševalne in kulturno oz. tehnično dediščinske infrastrukture.
3. Planinske poti so javnega značaja. Vsakomur mora biti dopuščena raba poti za hojo, tek in plezanje ter tudi za kolesarjenje, kjer to
ustreza predpisom.
4. Planinska društva in Planinska zveza Slovenije svoje delo na področju planinskih poti izvajata v javnem interesu, kot opredeljeno v
dodatku.*
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VSEBINSKA IZHODIŠČA PZS ZA NOVO ZAKONSKO UREDITEV PLANINSKIH POTI
5. Hoja po planinskih poteh je za uporabnike izključno na lastno odgovornost. Zahteva se ustrezna psihofizična sposobnost.
6. V vseh postopkih je primerno zastopana Planinska zveza Slovenije, kot strokovno pristojna organizacija.
7. Zakon o planinskih poteh mora urejati področje gradnje in vzdrževanja planinskih poti primerljivo z ostalo zakonsko ureditvijo, ki
velja za druge pešpoti (tematske, gozdne, turistične poti …).
8. Če novo načrtovana turistična, tematska ali druga pot v celoti ali v delu poteka po obstoječi planinski poti, mora skrbnik nove poti
poleg ostalih soglasij pridobiti tudi soglasje skrbnika planinske poti in Planinske zveze Slovenije.
9. Dopustna je označitev že obstoječih poti s planinskimi oznakami in omejena gradnja novih planinskih poti. V visokogorju ni dopustna
gradnja novih planinskih ali drugih poti.
10. Za nove planinske poti skrbniki pridobijo soglasje. Kadar nova planinska pot sledi obstoječim javnim prometnicam, je potrebno
soglasje upravljavca za označitev poti. Za nove poti izven obstoječih prometnic, pridobi skrbnik soglasje lastnika in državnih organov
v skladu s splošnimi zakonskimi določili.
11. Dopustna je trajna zapora planinske poti, v primeru odločitve o opustitvi poti zaradi utemeljenih razlogov (npr. naravovarstveni
razlogi, daljša neuporaba poti, večje naravne spremembe v površju – podorji, plazovi.)
12. Po planinskih poteh se je dopustno voziti tudi s kolesom, če se to ob soglasju skrbnika poti in Planinske zveze Slovenije po ustreznem
postopku zabeleži v prostorski prikaz in označi v naravi.
13. Za označevanje poti se uporabi obstoječo ureditev, s spremembami in dopolnili, ki zajemajo označbe turnokolesarskih in dvonamenskih poti (markacija na planinski poti, kjer je dovoljena vožnja s kolesi, je poleg osnovne Knafelčeve markacije dopolnjena z modro
vodoravno črto pod markacijo ter dodatne table pod usmerjevalnimi tablami) ter zimske markacije (zimska markacija je štiri do pet
metrov visok kovinski drog rdeče barve, ki ima puščico na vrhu, usmerjeno proti cilju poti)
14. Postopek formalne potrditve planinske poti, prostorskega prikaza, skrbnika in dopustnosti za vožnjo s kolesom, se glede na postopek
v veljavnem zakonu poenostavi in združi v en postopek in enotno bazo podatkov.
15. Planinske poti se evidentirajo v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture kot to predpisuje trenutno veljavna zakonodaja.
Podatke zagotovi in ureja Planinska zveza Slovenije z zagotovljenimi javnimi sredstvi.
16. Podatki o planinskih poteh so last Planinske zveze Slovenije, ki ima pravico do prihodkov od prodaje podatkov v komercialne namene
drugim uporabnikom.
17. Delitev poti glede na zahtevnost planinskih poti se dopolni z dodatno kategorijo »izjemno zahtevna planinska pot«, tako da se kategorizacija planinskih poti glasi kot v spodnjem dodatku.**
18. Obhodnice delimo na mednarodne, državne, pokrajinske in krajevne. Mednarodni obhodnici v delu, ki poteka po ozemlju Republike
Slovenije, so:evropski pešpoti E – 6 (od Baltika do Jadrana) in E – 7 (od Atlantika do Črnega morja) ter Via Alpina (od Italije do Monaka).
19. Ukine se sistem skrbniških pogodb med planinsko zvezo in skrbniki poti, kot jih predvideva obstoječi zakon. Namesto tega se pravice
in obveznosti skrbnikov poti opredelijo že v splošnih aktih. Potencialni skrbnik pripravljenost prevzeti skrbništvo izrazi z izjavo in na
enak način tudi odstopi od skrbništva. Status skrbnika določene poti oz. njegovo prenehanje nastopi s potrditvijo ministra, ki se izvede
skupinsko enkrat letno.
20. Preuči se možnost, da se v okviru zakon uredi tudi vzpostavitev, vzdrževanje, evidence in pogoji ter način skrbništva za poligone za
gibanje po zavarovanih plezalnih poteh v sredogorju.
21. Preuči se možnost, da se v okviru zakon uredi tudi vzpostavitev, vzdrževanje, evidence in pogoji ter način skrbništva za urejena
športna plezališča v naravi.
Ljubljana, 30. 8. 2013								

Dodatek

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

*Naloge, ki jih planinska društva opravljajo v javnem interesu
Markiranje planinskih poti, postavitev usmerjevalnih tabel, kovinskih varovalnih in napredovalnih naprav ter dodatne opreme na planinskih poteh, vzdrževanje planinskih poti, začasno zaprtje planinskih poti zaradi nevarnosti za uporabnika ali zaradi varstva narave
ter sanacija bližnjic med posameznimi odseki planinskih poti in usposabljanje za samostojno delovanje markacistov so naloge, ki jih
planinska društva in PZS na podlagi pridobljene koncesije opravljajo v javnem interesu.
Koncesijo iz prejšnjega odstavka podeli Vlada Republike Slovenije z odločbo na podlagi javnega razpisa, izvedenega v skladu s koncesijskim aktom. Koncesijo za zelo zahtevne in izjemno zahtevne planinske poti pridobita skupaj planinsko društvo in PZS.
Koncesija se podeli za določen čas, vendar najmanj za 25 let.
**Kategorizacija planinskih poti
Lahka planinska pot je planinska pot, kjer si pri hoji ni potrebno pomagati z rokama. Kadar taka planinska pot preči strmo pobočje,
je dovolj široka, da omogoča varnejšo hojo tudi manj izurjenim uporabnikom. Od njih zahteva le pazljivost in telesno pripravljenost.
Zahtevna planinska pot je planinska pot, ki vodi čez zahtevnejše odseke, čez katere si zaradi varnosti pomagamo z rokama. Morebitna
kovinska pomagala in varovalne naprave so namenjene le dodatni varnosti uporabnika in niso nujno potrebne za premagovanje težjih mest.
Zelo zahtevna planinska pot je planinska pot, kjer hojo na posameznem odseku zamenja ali dopolnjuje plezanje. Kovinska pomagala
in varovalne naprave so namenjena varnejšemu premagovanju zahtevnejših mest. Za varnejši vzpon na teh poteh potrebuje uporabnik
čelado, zaradi snežišč na posameznih odsekih pa cepin in glede na aktualne razmere tudi dereze.
Izjemno zahtevna planinska pot je planinska pot, kjer hojo zamenja ali dopolnjuje plezanje. Kovinska pomagala in varovalne naprave so
namenjene varnejšemu premagovanju plezalnih mest. Za varnejši vzpon na teh poteh potrebuje uporabnik dodatno osebno tehnično
opremo: čelado, plezalni pas ter samovarovalni sestav. Zaradi snežišč na posameznih odsekih pa tudi cepin in dereze.
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Bilateralni sporazum med Planinsko zvezo
Slovenijo in Avstrijskim turističnim klubom
(ÖTK – Österreichischer Touristenklub)
Planinska zveza Slovenije Dvorakova 9, 1000 Ljubljana Slovenia
(Hereinafter referred to as: PZS)
and
Österreichischer Touristenklub
BackerstraBe 16,
1010 Wien
Austria
(Hereinafter referred to as: ÖTK)
Bilateral Agreement
1. PZS and ÖTK enter into this Bilateral Agreement on the base of long-term good cooperation, historical relations and tendency to
upgrade regional cooperation between organizations.
2. Partner organizations will offer to members of other partner organization equal rights and discounts in mountain huts as it offers to
its own members.
3. Partners will exchange information on mountain huts in English language at least once a year.
This Agreement is concluded for an indefinite period of time, but either of the Contracting Parties
may on or before the thirtieth day of June give the other Contracting Parties by mail written notice of termination and,in such event,this
Agreement shall cease to have effect by the end of the year.

Prevod besedila:

Bilateralni sporazum

1. PZS in ÖTK sklepata ta bilateralni sporazum na osnovi dolgoletnega dobrega medsebojnega sodelovanja, zgodovinskih povezav in
žel je po okrepitvi regionalnega sodelovanja med obema organizacijama.
2. Vsaka izmed partnerskih organizacij v tem sporazumu bo članom druge organizacije nudila enake pravice in popuste v planinskih
kočah, kot jih nudi svojim članom.
3. Partnerski organizaciji si bosta v angleškem jeziku vsaj enkrat letno medsebojno izmenjala podatke o planinskih kočah.
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas, vendar pa lahko vsaka izmed organizacij, podpisnic tega medsebojnega sporazuma, 30. 6. ali
do 30. 6. v letu pisno obvesti drugo pogodbenico o odpovedi/prekinitvi, in v takem primeru ta sporazum preneha veljati ob koncu leta.
Mojstrana, 9. 12. 2013
Planinska zveza Slovenije
Bojan Rotovnik, predsednik
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Österreichischer Touristenklub
Franz Zehtmayer, predsednik

DOGOVOR O SODELOVANJU MED PZS IN ZGVS
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvorakova ulica 9 v Ljubljani, ki jo zastopa predsednik Bojan Rotovnik (v nadaljevanju: PZS)
in
ZDRUŽENJE GORSKIH VODNIKOV SLOVENIJE, Dvorakova ulica 9 v Ljubljani, ki ga zastopa predsednik Robert Rot (v nadaljevanju: ZGVS)
skleneta
na podlagi sklepov upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (8. seja, 3. 12. 2011) in upravnega odbora Združenja gorskih vodnikov Slovenije (4. seja, 23. 5. 2013)

DOGOVOR O SODELOVANJU
1. člen
(izhodišča)
Sodelovanje PZS in ZGVS (v nadaljevanju: podpisnici) izhaja iz skrbi za varnost obiskovalcev slovenskih gora (v nadaljevanju: gora) ter
preventivnega delovanja v gorah in temelji na:
- osnovnem področju delovanja obeh podpisnic (PZS – usposabljanje strokovnih kadrov na področju gorništva, ZGVS – izobraževanje
poklicnih gorskih vodnikov),
- dosedanjem skupnem organizacijskem in strokovnem delovanju na področju planinstva, alpinizma, vodništva in drugih oblik planinskega delovanja (v nadaljevanju: dejavnosti v gorah),
- pravne in vsebinske samostojnosti in enakopravnosti obeh civilno družbenih in strokovnih organizacij,
- potreb, ki jih narekuje prihodnji razvoj dejavnosti v gorah v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
Podpisnici verjameta, da je njuno medsebojno sodelovanje nujno za normalno delo in je hkrati obojestransko koristno.
2. člen
(podpora)
Podpisnici bosta druga drugo podpirali pri izvedbi lastne dejavnosti. Obvezujeta se, da se bosta sproti obveščali o vseh zadevah, ki se
nanašajo na njuno sodelovanje in pogoje delovanja (zakoni in drugi vladni pravni akti, temeljni akti in sklepi).
PZS in ZGVS se bosta izogibali ravnanjem, ki bi škodili medsebojnemu delovanju, strokovnemu delu in ugledu v javnosti.
3. člen
(področja sodelovanja)
Podpisnici med seboj sodelujeta na tistih področjih in na način, kot jih določata njuna temeljna akta. Strinjata se, da so področja, na
katerih še posebej želita krepiti sodelovanje:
- nadaljevanje razvoja doktrine planinstva, prostovoljnega in poklicnega vodništva, alpinizma ter planinskega usposabljanja, ki bo
omogočala medsebojno vzajemno sodelovanje,
- zagotavljanje kakovosti lastnega programa delovanja,
- izboljšanje kakovosti storitve turističnega vodenja v gorah in omejevanje dela na črno,
- izboljševanje kakovosti storitev vseh strokovnih kadrov na področju gorništva,
- izmenjava podatkov, analiz in ugotovitev ter skrb za dostopnost in uporabo arhivskega gradiva,
- šola za vodnike nepalske planinske organizacije (NMA) in Slovenski planinski muzej ter
- promocija vodništva.
PZS tudi dovoljuje, da je sedež ZGVS na Dvorakovi 9 v Ljubljani in da so ob vhodu v stavbo PZS pritrjene oznake ZGVS in Mednarodne
vodniške organizacije (UIAGM).
4. člen
(oblike sodelovanja)

Podpisnici bosta spodbujali:
- usposobljenost vodnikov PZS in izobraženost gorskih vodnikov,
- usposobljenost alpinistov, alpinističnih inštruktorjev, inštruktorjev športnega plezanja in trenerjev športnega plezanja,
- izmenjavo svojih strokovnih delavcev z njihovo udeležbo na različnih oblikah in programih usposabljanj,
- pretok znanja in izkušenj strokovnih delavcev ter izmenjavo strokovnih gradiv, ki jih bodo pripravljali sami ali pridobili od sorodnih
organizacij doma in v tujini in
- predstavitev primerov dobre prakse v obeh organizacijah in javnosti.
5. člen
(zakonsko urejanje vodništva)
Podpisnici ugotavljata, da v Sloveniji urejajo področje vodništva:
O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E

55

- zakon o športu (Uradni list Republike Slovenije, št. 22, 20. 3. 1998),
- zakona o gorskih vodnikih (Uradni list Republike Slovenije, št. 63, 6. 8. 1999) in obe noveli tega zakona – zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gorskih vodnikih (ZGV-A, Uradni list Republike Slovenije, št. 37, 15. 4. 2004) ter zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o gorskih vodnikih (ZGV-B, Uradni list Republike Slovenije, št. 59, 23. 7. 2010).
Podpisnici podpirata zakonsko rešitev urejanja vodništva, ki:
- izhaja iz slovenskih razmer,
- ureja pridobitno vodenje po gorah, ki v nobenem primeru ne velja za nepridobitno vodenje po gorah (za povrnitev materialnih stroškov,
za brezplačno vodenje ali za vodenje na lastne stroške) in
- omogoča pridobitno vodenje vodnikom PZS v okviru njihove veljavne usposobljenosti na območju Republike Slovenije v skladu z
zakonom o športu.
Podpisnici bosta v prihodnje iskali takšno zakonsko rešitev, ki bo omogočila, da vsi strokovni kadri PZS (vodniki PZS, alpinistični inštruktorji, inštruktorji športnega plezanja in trenerji športnega plezanja), ki želijo v okviru svoje usposobljenosti to dejavnost opravljati
kot poklic oz. dopolnilni poklic, preidejo iz okrilja PZS pod okrilje ZGVS. Strokovni kadri PZS bi dovoljenje za opravljanje dejavnosti
podaljševali v okviru ZGVS vsako leto. ZGVS bi ob sodelovanju PZS prevzel izvedbo licenčnih seminarjev in na ta način nadzor nad
njihovo dejansko usposobljenostjo. V primeru, da strokovni delavec PZS izstopi iz poklicnega statusa, se lahko vključi nazaj v sistem
prostovoljnega licenciranja, ki ga še naprej vodi PZS.
6. člen
(dostop do podatkov)
V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov bosta podpisnici druga drugi zagotovili dostop do podatkov, ki izvirajo iz njune dejavnosti, vplivajo na usposabljanje vodnikov in so potrebni za uspešno sodelovanje.
Enako velja za podatke iz arhivov, ki se nanašajo na njuno delo v obdobju od ustanovitve do razdružitve.
7. člen
(veljavnost in dopolnitve dogovora)
Ta dogovor velja za nedoločen čas. Morebitne spremembe se lahko uveljavijo takoj ob obojestranskem soglasju, če so sprejete na način
kot ta dogovor.
8. člen
(odpoved dogovora)
Podpisnici imata pravico do enostranske odpovedi tega dogovora v posameznem delu ali v celoti. Enostransko odpoved sporočita predsedniku sopodpisnice do 30. 6. tekočega leta, vsebina odpovedi pa stopi v veljavo 1. 1. naslednje leto.

ZAPISNIK

Številka: IZHP -47 /2013
Datum: 12. 4. 2013

zasedanja Skupščine Planinske zveze Slovenije, ki je bila 12. aprila 2013 v prostorih Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih
knezov 9, v Celju.
Lista prisotnosti delegatov članov Planinske zveze Slovenije (priloga I.) in poročilo verifikacijske komisije (priloga II.) na zasedanju
Skupščine Planinske zveze Slovenije, 12. 4. 2013, sta prilogi zapisnika. Magnetogramski zapis je priloga arhivskemu delu zapisnika. Pisno
gradivo za skupščino so člani Planinske zveze Slovenije prejeli pisno v 2/2013 številki Obvestil Planinske zveze Slovenije. Vse gradivo je
bilo objavljeno tudi na spletni strani www.pzs.si. Poročila o delu organov PZS za leto 2012 so bila skladno s sklepom UO PZS objavljena
samo na spletni strani PZS in so društva imela možnost, da jih v strokovni službi PZS naročijo tudi v tiskani obliki.
Zasedanje se je pričelo ob 16. 45, kjer je v uvodnem delu potekal kulturni program s slavnostnimi govorniki – predsednikom PZS Bojanom Rotovnikom, županom Mestne občine Celje Bojanom Šrotom in ministrom za obrambo Romanom Jakičem – ter prisrčnim
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nastopom mladih planincev planinske skupine OŠ Braslovče pod mentorstvom mentorice planinskih skupin Irene Kumer in glasbenim
nastopom vokalne skupine Oktet 9, ki so s petjem polepšali skupščino tudi v nadaljevanju.
Predsednik PZS Bojan Rotovnik je v nadaljevanju skladno s Poslovnikom Skupščine PZS predlagal v potrditev delovno predsedstvo v
sestavi:
Delovni predsednik: Bojan Rotovnik, PD Šoštanj.
Članica: Slavica Tovšak, PD Jakoba Aljaža.
Član: Borut Peršolja, PD Domžale.
Član: Miro Eržen, PD Dovje - Mojstrana.
Član : Tone Jesenko, PD Brežice.
SKLEP 1 – 2013/2: Skupščina PZS na predlog sklepa UO PZS za delovnega predsednika izvoli predsednika PZS Bojana Rotovnika,
za člane predsedstva pa podpredsednike PZS v sestavi : Borut Peršolja, Miro Eržen, Tone Jesenko in Slavica Tovšak.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Bojan Rotovnik, predsednik delovnega predsedstva, se je v svojem imenu in imenu članov delovnega predsedstva zahvalil za izvolitev
in zaupanje za vodenje Skupščine PZS ter Skupščino PZS nadaljeval s 1. točko, z izvolitvijo organov Skupščine PZS:
Verifikacijska komisija:
Predlog verifikacijske komisije:
Predsednik: Jože Merc, PD Prevalje.
Član: Darinka Dekleva, PD Snežnik Ilirska Bistrica.
Član: Dušan Plesničar, PD Križna gora.
SKLEP 2 – 2013/2: Skupščina PZS potrjuje predlagano verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik Jože Merc, PD Prevalje in člana
Darinka Dekleva, PD Snežnik Ilirska Bistrica ter Dušan Plesničar, PD Križna gora.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Delovni predsednik Bojan Rotovnik je predlagal v potrditev:
zapisnikarico:
Mijo Damjan – Stegu, vodjo pisarne PZS
in za overovatelja zapisnika:
Romana Ponebška, PD Litija in Katarino Filipič, PD Cerkno.
SKLEP 3 – 2013/2: Skupščina PZS potrjuje zapisnikarico Mijo Damjan Stegu in overovatelja zapisnika Romana Ponebška, PD
Litija, in Katarino Filipič, PD Cerkno.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Delovni predsednik Bojan Rotovnik je predstavi Poslovnik o delu skupščine PZS in način dela ter
predlagal v sprejem dnevni red Skupščine PZS:
1.
Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in organov Skupščine PZS
2.
Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2012
3.
Poročilo Nadzornega odbora PZS in Častnega sodišča PZS za leto 2012
4.
Razprava in potrditev poročil
5.
Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2014
6.
Častni kodeks slovenskih planincev
7.
Razno
Razprave ni bilo, zato je bil v glasovanje podan:
SKLEP 5 – 2013/2: Skupščina PZS potrjuje z vabilom predlagani dnevni red za Skupščino PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
S svojim prihodom in nagovorom so slavnostni jubilej Planinske zveze Slovenije počastili predstavniki slovenskih in mednarodnih organizacij, kjer je PZS članica in s katerimi tesno sodelujemo. Predsednik Mednarodnega združenja planinskih organizacij UIAA Frits
Vrijlandt, ki je poudaril pomen dela z mladimi in dela mladih ter lednega plezanja v PZS in predvsem v svetu; predsednik Olimpijskega
komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez Janez Kocijančič, izpostavil je predvsem celovit pristop organizacije do ohranjanja
narave, skrbi za planinske postojanke in poti, ter do vrhunskih športnih dosežkov in smelih ciljev v prihodnje.
Delovni predsednik Bojan Rotovnik je še posebej pozdravil in se zahvalil za njihovo delo bivšim predsednikom PZS, Tomažu Banovcu,
Andreju Brvarju in Franciju Ekarju, ki so bili vsi prisotni na skupščini.
V nadaljevanju je bilo podano poročilo verifikacijske komisije.
Poročilo verifikacijske komisije je podal Jože Merc, predsednik verifikacijske komisije. Verifikacijska komisija je na osnovi oddanih
pooblastil delegatov članov Planinske zveze Slovenije, ob 16. 30 ugotovila, da je od skupno 278 glasov za odločanje na današnjem zaseO B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E
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danju navzočih 127 glasov ali 45,68 %. V skladu s 44. členom Statuta Planinske zveze Slovenije je pred glasovanjem navzoča vsaj tretjina
društev, ki so člani PZS.
Skupščina Planinske zveze Slovenije bo sklepčna dokler bo prisotnih vsaj 93 glasov za odločanje. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje
več kakor polovica navzočih glasov oz. najmanj 47.
UGOTOVITVENI SKLEP 6 – 2013/2: Skupščina PZS je sklepčna in lahko veljavno sprejema sklepe.
2. točka
Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2012
Borut Peršolja je podal vsebinsko poročilo organov PZS za leto 2012. Naše poslanstvo je planinstvo kot način življenja, z lanskoletnim
programom smo oplemenitili naše poslanstvo in ga živeli tako v Sloveniji kot izven naših meja. Z novim statutom smo v planinstvo
pripeljali tudi raziskovalno dejavnost in upamo si trditi, da bomo z njihovim delom oplemenitili naš dobrobit kakovostnejšega razvoja.
Ne moremo mimo uspešnih zgodb naših alpinistov, športnih plezalcev, lednih plezalcev, turnih smučarjev in drugih. Smo tudi izjemni
organizatorji, saj smo organizirali veliko prireditev tudi na svetovnem nivoju. Skrbimo za področje javnega interesa, tisto delovanje
javnega dela planinske
organizacije, ki je za dobrobit blaginje vseh prebivalcev Slovenije, v prvi vrsti so to planinske poti, ki so bile v lanskem letu dobro vzdrževane in so stkale tudi marsikatero prijateljstvo.
Planinske koče so zavetišča, ki so odprta za vse, ne glede ali je član PZS ali ne, v to je vloženo veliko truda, zlasti truda planinskih društev,
kot tretje področje je planinsko znanje za varnejše gibanje v gorah, tega smo veliko razdajali, preko člankov v planinskem vestniku, številnih tečajev, usposabljanj… Planinske zveze ne bi bilo brez planinskih društev po vsej Sloveniji. Naloga PZS je, da smo servis planinskim
društvom, da jim pomagamo obogatiti njihovo delo in skušamo dvigniti kakovost društvenega dela. Temu so namenjeni različni posveti,
ki jih organizira PZS, usposabljanja neplaninskih vsebin. Sodelovanje z različnimi sorodnimi organizacijami, sodelovanje na številnih
mednarodnih dogodkih, vpeti smo na različnih področjih. Velik poudarek je tudi na planinski kulturi, ki nas bogati, dela jezik lepši, kar
povečuje ustvarjalnost v gorah in smo tudi na tem področju imeli številne dogodke ter da je planinski muzej postal naša druga izpostava.
Področje varstva narave, vsebine so prežete v vseh področjih našega dela, pa vendar je potrebno včasih odločno javno povedati, da se
ne strinjamo z vsem (npr. akcija Radia 1). Ne smemo pozabiti na naše mlade alpiniste, da se bo slovenski alpinizem še naprej razvijal,
ustanovili smo mladinsko alpinistično reprezentanco (SMAR). Ustanovili smo projektno svetovalno pisarno za pomoč društvom pri
gospodarskih problemih. Vsi skupaj pa smo povezani in navezani v informacijski projekt Naveza.
Matej Planko pa je podal finančno poročilo za leto 2012. Finančno poročilo je pregledala tudi zunanja revizija in podala pozitivno
mnenje. PZS je v preteklem letu imela prihodkov nekaj čez 2 milijona €, na prvem mestu je po prihodkih članarina, na drugem mestu
so prispevki iz lastne dejavnosti, nato so sredstva iz proračuna in drugih javnih sredstev, zatem dotacije drugih pravnih in fizičnih oseb,
dotacije fundacij in skladov in ostali drugi prejemki. Prihodkovna stran nam ves čas raste, prikazan je bil prikaz dohodkov po različnih
stroškovnih mestih. Uspelo nam je ostati na enakem nivoju kot v preteklih letih.
Na odhodkovni strani pa je bilo 2.070.000 €, največji so stroški storitev, zajeti so stroški vzdrževanja opreme, avtorski honorarji, stroški
prevozov in povračila stroškov, tiskarske storitve, zavarovanja idr. Druga postavka je delo zaposlenih, stroški trgovskega blaga, ostali
stroški pa so v manjših obsegih. V preteklem letu je bilo tudi veliko investicijskih sredstev, vložili smo v informacijski sistem Naveza,
opravili nekaj vzdrževalnih del na sedežu PZS in v PUS Bavšica, obnovili računalniško opremo, kupili kombi za potrebe raznih komisij,
orodja za vzdrževanje planinskih poti ter mobilno plezalno steno za promocijo naše dejavnosti ter možnost izposoje za planinska društva.
Zaradi investicij je bila manjša razlika med prihodki in odhodki, bila pa je pozitivna razlika.
Delovni predsednik Bojan Rotovnik se je zahvalil poročevalcema in prešel k naslednji točki.
3. točka
Poročilo Nadzornega odbora PZS in Častnega sodišča PZS za leto 2012
Andrej Brvar, predsednik NO PZS, je podal poročilo o opravljenem nadzoru računovodskih listin,
Ker mora po veljavni zakonodaji računovodske izkaze PZS pregledati zunanja pooblaščena revizorska hiša IN revizija d.o.o., se je Nadzorni
odbor, v izogib podvajanju, odločil in pregledal samo nekatera določena področja. Bilanca stanja nakazuje, da ima PZS dovolj obratnih
sredstev za poplačilo svojih obveznosti, a NO izpostavlja njihovo izrazito slabo strukturo. Med sredstvi prevladuje slabo likvidna zaloga,
na drugi strani pa so v letu 2012 narasle obveznosti do dobaviteljev. Če se bo s takim trendom nadaljevalo tudi v letu 2013, bo PZS težko
pravočasno poravnavala zapadle obveznosti, temu je potrebno posvetiti večjo pozornost.
Vodstvo PZS je pozval, da sprejme nek etični kodeks, ki bo ločeval odredbodajalsko- prostovoljno od izvajalske-profesionalne funkcije.
Ti dve funkciji se ne bi smeli križati oz. podvajati, da ne bi prihajalo do konflikta interesov.
Strokovna služba PZS terjatve odlično obvladuje in se zaveda njihove pomembnosti. Nadzorni odbor PZS je zadnjih nekaj let opozarjal,
da je potrebno celovito urediti evidenco nepremičnin v lasti PZS. Poleg stanja in vrednosti je potrebno ugotoviti tudi dejansko rabo in
posest. Na podlagi tega se bo
lahko učinkovito gospodarilo z nepremičninami, ki so v lasti PZS. NO je seznanjen, da je operativna izdelava evidence v letu 2012 stekla.
Njeno dokončanje se pričakuje v letošnjem letu.
Stane Simšič, predsednik ČS PZS, pa je podal poročilo o delu častnega sodišča v letu 2012. Organ je obravnaval le en primer in ga tudi
zaključil ter s tem izpolnil nalogo, ki mu je bila dana.
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4. točka
Razprava in potrditev poročil.
Delovni predsednik Bojan Rotovnik je odprl razpravo o poročilih, ki so bili podani, ker ni bilo nobene razprave so bili v glasovanje
podani sklepi:
SKLEP 7 – 2013/2: Skupščina potrjuje vsebinsko in finančno poročilo PZS za leto 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8 – 2013/2: Skupščina potrjuje poročilo Nadzornega odbora PZS 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 9 – 2013/2: Skupščina potrjuje poročilo Častnega sodišča PZS 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Po nastopu Okteta 9 je sledil kratek odmor.
5. točka
Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2014.
Delovni predsednik Bojan Rotovnik je predstavil okvirni vsebinski in finančni plan dela PZS za leto 2014.
Članstvo je najpomembnejši element našega dela, izdelane so bile nove članske izkaznice za A in A+ člane, kjer so zapisani vsi podatki, ki
se jih potrebuje. V planu je, da bodo januarja 2014 na strošek PZS izdelane še članske izkaznice za ostale člane PZS. Nadaljevali bomo z
različnimi promocijskimi aktivnostmi za povečevanje članstva na vseh nivojih naše organizacije. Ohranjali in krepili bomo prostovoljstvo,
ki je temelj planinske organizacije. Ustanovili smo delovno skupino za prenovo programskih vodil PZS, ki jih bo prilagodila današnjemu
času. Nov statut nam nalaga veliko različnih nalog, večina operativnih nalog bo v letu 2014 tudi izvedenih. Ne smemo pozabiti na naše
najmlajše planince, program Mladi planinec bomo še obogatili, urediti želimo taborni prostor, ki ga bomo imeli v lastnem upravljanju.
Planinske poti bomo še naprej uspešno markirali in vzdrževali, dokončali bomo kataster planinskih poti. Že nekaj let uspešno izvajamo
ekološko sanacijo planinskih koč, kar bomo tudi v prihodnje nadaljevali, vzpodbujali bomo uvedbo dodatnih vsebin v planinskih kočah. Ob tem je pozval predsednike planinskih društev, da v svojih kočah intenzivno pristopijo k prodajnim aktivnostim, kot je prodaja
planinskih edicij in članskih znamkic v kočah. Glavna aktivnost v prihodnjem letu bo tudi dokončanje prenosa (sklep iz skupščine PZS
1999) planinskih objektov 9/10 iz PZS na PD.
Izjemno smo ponosni na vse naše športnike, ki delujejo znotraj naše organizacije, ki so zelo uspešni tudi v mednarodnem merilu, kolikor
bo v naši moči bomo podprli mlade perspektivne športnike. Planinski mediji nas spremljajo vsakodnevno, zato bomo še naprej skrbeli
za nabor naših medijev. V mednarodni dejavnosti smo izredno aktivni, saj imamo predstavnike v vseh mednarodnih organizacijah v
katerih delujemo, še naprej bomo skrbeli za primere dobre prakse. V letu 2014 se izteka tudi mandat vodstva naše organizacije, zato bo
smiselno vključiti program novega predsednika v delo organizacije za leto 2014.
Delovni predsednik Bojan Rotovnik je odprl razpravo in k razpravi se je prijavil Tomaž Willenpart, PD Ljubljana–Matica, ki je opozoril
na zelo težko gospodarsko situacijo, ki je nastala tudi v društvih, ki
upravljajo s kočami in pričakuje, da bo tudi PZS temu problemu namenila bistveno več pozornosti, predvsem pa prisluhnila problemom
in aktivno sodelovala pri njihovem reševanju.
Po končani razpravi je delovni predsednik Bojan Rotovnik v glasovanje podal
SKLEP 10 – 2013/2: Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2014 in pooblašča, da na podlagi okvirnih
programov:
• komisije z zbori dejavnosti in MDO PD-je, da na svojih zborih oz. sestankih MDO PD-jev sprejmejo podroben program dela
posamezne dejavnosti za leto 2014, soglasje k programu mora podati Upravni odbor PZS,
• Upravni odbor PZS, da na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih
področjih za leto 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 11 – 2013/2: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt za leto 2014 in pooblašča Upravni odbor PZS, da sprejme
podrobni finančni načrt za leto 2014 po posameznih dejavnostih oz. po stroškovnih mestih. Skupščina pooblašča Upravni odbor
PZS, da finančni načrt za leto 2014 spremlja in ga na podlagi rebalansov po potrebi usklajuje z dejanskimi prihodki in odhodki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Zbranim je spregovoril tudi podpredsednik Club Arc Alpin – Združenja planinskih organizacij alpskega loka Danilo Škerbinek, ki je
spomnil na leto 1995, ko je bila PZS povabljena na iniciativni sestanek planinskih zvez na območju Alp, PZS pa ima danes predstavnike
v vseh organih in komisijah CAA. Predsednik Združenja planinskih organizacij Balkana (Balkan Mountaineering Union, BMU, PZS je
pridružena članica BMU) Jovica Ugrinovski je spregovoril o pomenu organiziranosti PZS za planinske zveze Balkana in odličen zgled
ter planinstvo kot način življenja; zbrane pa je nagovoril tudi kot predsednik Planinske zveze Makedonije.
O vpetosti PZS v posamezne organizacije in o skupnem sodelovanju sta spregovorila tudi mag. Martin Šolar, direktor Triglavskega
narodnega parka in predsednik Slovenskega gorniškega kluba Skala Gregor Gomišček.
Delovni predsednik Bojan Rotovnik je nadaljeval skupščino s
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6. točko
Častni kodeks slovenskih planincev
Slavica Tovšak je povedala, da letos mineva 40 let od sprejema Častnega kodeksa PZS. Sprejet je bil na skupščini PZS, 2. junija leta 1973.
Nazadnje smo ga dopolnili na skupščini leta 2005 s poglavjem o prostovoljnih vodnikih PZS.
Sedaj veljavni častni kodeks ima deset poglavij, začenši s temeljnimi določbami, ki pojasnjujejo lik slovenskega planinca in hkrati zavezujejo, da spoštuje njegova, na najvišjem organu PZS sprejete določbe. Delovanje in obnašanje vsakega planinca namreč sovpada z
ugledom celotne planinske organizacije. Medtem smo sprejeli novi statut, pripravljamo se na temeljiti pretres Programskih vodil PZS in
v letu jubilejev se bomo lotili tudi Častnega kodeksa slovenskih planincev. Prav je, da na novo osvetlimo pojem kulture v gorah, vnesemo
poglavje o prostovoljstvu, prevetrimo določena poglavja dosedanjega kodeksa in mu omogočimo kakovostno nadgradnjo in s tem še
večjo prepoznavnost slovenskega planinstva.
Po uvodni obrazložitvi je delovni predsednik Bojan Rotovnik pozval delegate k prijavi razprave. Ker razprave ni bilo je v podal v glasovanje:
SKLEP 11 – 2013/2: Skupščina PZS imenuje delovno skupino za pripravo predloga sprememb in dopolnitev Častnega kodeksa
slovenskih planincev v sestavi Slavica Tovšak (vodja), Andrej Brvar, Franci Ekar, Tomaž Banovec, Borut Peršolja in Stanko Pinter.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 11 – 2013/2: Skupščina PZS pooblašča delovno skupino, da do Skupščine PZS 2014 na podlagi predhodne javne razprave
pripravi predlog sprememb in dopolnitev Častnega kodeksa slovenskih planincev.
Sklep je bil soglasno sprejet.
V imenu OeAV (Oesterreichischer Alpenverein) so še spregovorili predsednik deželne planinske zveze Koroške Joachim Gfreiner;
glavni tajnik Planinske zveze Hrvaške Darko Berljak, ki je povezan s PZS tudi s številnimi skupnimi odpravami, HPS je PZS podelila
tudi posebno priznanje ob 120 letnici organiziranega planinstva; član Upravnega odbora Planinske zveze Srbije Vladislav Matković,
predsednik Ribiške zveze Slovenije Miroslav Žaberl, predsednik Lovske zveze Slovenije Srečko Felix Krope in starešina Zveze tabornikov Slovenije Jernej Stritih. Slednje slovenske organizacije druži tudi skupno delovanje v Nevladni skupini za okoljsko in društveno
zakonodajo, z Ribiško in Lovsko zvezo Slovenije pa ima PZS med drugim (skupaj še s Turistično, Čebelarsko in Kinološko zvezo Slovenije) podpisan dogovor o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja in ohranjanja biotske
raznovrstnosti. Predstavniki slovenskih in mednarodnih organizacij so Planinski zvezi podarili ob tej priložnosti tudi številna priznanja
so dobrem sodelovanju in delovanju.
Tone Jesenko je navzočim predstavil Dan slovenskih planinskih doživetij, ki bo 15. junija v Kamniški Bistrici, posvečen pa bo Dnevu
slovenskih planincev ter 120-letnici Slovenskega planinskega društva/Planinske zveze Slovenije, 120-letnici Planinskega društva Ljubljana–Matica in 120-letnici Planinskega društva Kamnik in povabil društva na to prireditev.
Po koncu svečane skupščine so se delegati in visoki gostje z veseljem še zadržali v prijetnem klepetu, druženju, obujanju spominov in
sklepanju novih vezi.
Skupščina PZS se je zaključila ob 20.30.

PRILOGE:
I. lista prisotnosti
II. verifikacijsko poročilo
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Seznam opravičenih za Skupščino PZS
•
Milan Žvan, Fakulteta za šport, dekan
•
Igor Potočnik, Gorska reševalna zveza Slovenije, predsednik
•
Pertinač Aljuš,Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
•
dr. Jernej Pikalo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, minister
•
Drago Balent, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, generalni direktor
•
Borut Pahor, predsednik RS
•
Klaus-Jürgen Gran, CAA, Club Arc Alpin, predsednik
•
Marco Onida, Stalni sekretariat Alpske konvencije, generalni sekretar
•
Armando Mariotta, ISMF, The International Ski Mountaineering Federation (Mednarodna turnosmučarska zveza), predsednik
•
Caroline Egger-Batliner, LAV, Liechtensteiner Alpenverein (Planinska zveza Liechtensteina), predsednica
•
Georg Simeoni, AVS, Alpenverein Südtirol (Planinska zveza Južne Tirolske), predsednik
•
prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, HPS, Hrvatski planinarski savez (Planinska zveza Hrvaške), predsednik
•
Boris M. Mićić, PSS, Planinarski Savez Srbije (Planinska zveza Srbije), predsednik
•
Zijad Deljo, PS BIH, Planinarski Savez Bosne i Hercegovine (Planinska zveza Bosne in Hercegovine), predsednik
•
Franz Zehetmayer, ÖTK, Österreichischer Touristenklub (Avstrijski turistični klub), predsednik,
•
Janko Veber, Državni zbor, predsednik
•
mag. Alenka Bratušek, Vlada RS, predsednica
•
mag. Dejan Židan, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, minister
•
Robert Šušanj, Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava za policijske specialnosti, direktor

ZAPISNIK
15. seje upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 4. aprila 2013, ob 16.30,
v dvorani B (I. nad.) Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13, v Ljubljani.
Prisotni so bili:
Predsednik: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki PZS: Miro Eržen, Tone Jesenko in Slavica Tovšak.
Voljeni člani UO: Danilo Škerbinek, Mirko Tovšak in Uroš Vidovič.
Predsedniki MDO PD: Anton Purg (MDO PD Podravja), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško
bistriškega območja), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Marko Goršič (MDO PD Notranjske), Marko Vidmar (MDO Primorsko-Notranjskih PD) in Borut Vukovič (MDO PD Zasavja).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Katarina Filipič (namestnica načelnika Vodniške komisije) in Igor
Mlakar (Komisija za planinske poti).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS, ki nimajo zbora dejavnosti: Jožef Bobovnik (namestnik načelnika Gospodarske komisije),
Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo).
Vodje odborov PZS: Jože Melanšek (Odbor za priznanja) in Milena Brešan (Odbor za članstvo).
Ostali:
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar), Vera Šmid (računovodja), Mija Damjan - Stegu (vodja pisarne) in Zdenka
Mihelič (predstavnica za odnose z javnostmi).
Opravičeno odsotni:
Borut Peršolja (podpredsednik PZS), Drago Horjak (MDO PD Koroške), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), France Benedik (MDO PD
Gorenjske), Matej Ogorevc (MK), Franc Gričar (VK), Irena Mrak (KVGN) in Jasna Pečjak (KGŠ).
Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 16 od 26 članov UO PZS tako, da je bila sklepčnost 61,5 %.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 14. seje upravnega odbora – 7. 3. 2013 (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Svečana Skupščina PZS (Bojan Rotovnik)
4. Rebalans proračuna PZS 2013 (Matej Planko)
5. Planinsko gospodarstvo
a. Pravilnik družini prijazna planinska koča – 2. obravnava (Aleš Glavnik)
b. Sprememba kategorija Koče pri izviru Zelenice (Aleš Glavnik)
c. Spremembe najvišjih cen določene prehrane in napitkov v planinskih kočah ter najvišjih cen nočitev v planinskih kočah
(Aleš Glavnik in Bojan Rotovnik)
d. Prenos 9/10 lastništva na Mihovem domu in Koči na Gozdu na PD Kranjska Gora po sklepu skupščine iz leta 1999
6. Urejanje nepremičninskih razmerij s PD (Matej Planko)
a. Prošnja za prenos 1/10 lastništva na Tončkovem domu na PD Lisca Sevnica (Miro Eržen)
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b. Aneks k pogodbam o prenosu nepremičnin na PD
c. Izhodišča za ažuriranje stanja nepremičnin v poslovnih knjigah PZS
7. Operativni načrt izvajanja novega statuta:
a. vsebina obrazca za redno poročanje PD (Bojan Rotovnik)
b. Pravilnik o raziskovalni dejavnosti – 1. obravnava (Slavica Tovšak)
8. Soglasje k pravilniku Komisije za turno kolesarjenje (Jože Rovan)
9. Soglasje k delitvi sredstev planinskega sklada za leto 2013 (Matej Planko)
10. Lokacija Skupščine PZS za leto 2015 (Matej Planko)
11. Informacija o Muzeju športa (Miro Eržen)
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
13. Razno.
Na predlagani dnevni red je podal predsednik PZS nekaj dopolnil in sicer točka 4. Rebalans ne bo obravnavana, ker niso prejeli še vseh
sklepov Fundacije za šport in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in zato je točko preimenoval v Finančno poslovanje PZS.
Hkrati na predlog načelnika KTK prestavi točko Pravilnik Komisije za turno kolesarstvo za 3. točko, zaradi dodatnih obveznosti načelnika.
Predsednik PZS je dodal k dnevnemu redu še dve dopolnitvi, pri točki 5.e - Status primera Doma v Tamarju in pri 10. točki dopolnitev
lokacije skupščine za leto 2014.
V glasovanje je podal:
SKLEP 1/04-04-2013: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 15. seje UO PZS, z navedenimi dopolnitvami 5e in 10.
točke, s preimenovanjem 4. točke in prestavitvijo 8. točke za 3. točko dnevnega reda.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predlog dopolnjenega dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 14. seje upravnega odbora – 7. 3. 2013 (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Svečana Skupščina PZS (Bojan Rotovnik)
4. Soglasje k pravilniku Komisije za turno kolesarjenje (Jože Rovan)
5. Finančno poslovanje PZS (Matej Planko, Vera Šmid)
6. Planinsko gospodarstvo
a. Pravilnik družini prijazna planinska koča – 2. obravnava (Aleš Glavnik)
b. Sprememba kategorija Koče pri izviru Zelenice (Aleš Glavnik)
c. Spremembe najvišjih cen določene prehrane in napitkov v planinskih kočah ter najvišjih cen nočitev v planinskih kočah
(Aleš Glavnik in Bojan Rotovnik)
d. Prenos 9/10 lastništva na Mihovem domu in Koči na Gozdu na PD Kranjska Gora po sklepu skupščine iz leta 1999
e. Status primera Doma v Tamarju
7. Urejanje nepremičninskih razmerij s PD (Matej Planko)
a. Prošnja za prenos 1/10 lastništva na Tončkovem domu na PD Lisca Sevnica (Miro Eržen)
b. Aneks k pogodbam o prenosu nepremičnin na PD
c. Izhodišča za ažuriranje stanja nepremičnin v poslovnih knjigah PZS
8. Operativni načrt izvajanja novega statuta:
a. vsebina obrazca za redno poročanje PD (Bojan Rotovnik)
b. Pravilnik o raziskovalni dejavnosti – 1. obravnava (Slavica Tovšak)
9. Soglasje k delitvi sredstev planinskega sklada za leto 2013 (Matej Planko)
10. Lokacija Skupščine PZS za leto 2014 in 2015 (Matej Planko)
11. Informacija o Muzeju športa (Miro Eržen)
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
13. Razno.
Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razpravo pod točko 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega
odbora. V pisni obliki smo prejeli v pisni obliki pobude dveh članov UO PZS: Manje Rajh, Danila Škerbinek in Jurčka Nowakka.
Pod točko 13. Razno sta se prijavila:
•
Bojan Rotovnik, razrešitev članice GK
•
Jurček Nowakk, srečanje predsednikov MDO PD in napoved prostovoljnih ur
AD. 1. Pregled zapisnika 14. seje upravnega odbora – 7. 3. 2013
Generalni sekretar PZS je povedal, da so pripombe na zapisnik podali Danilo Škerbinek, Gregor Rupnik in Marinka Koželj Stepic, ki
pa so že podane v zapisniku, ki je bilo gradivo za to sejo.
SKLEP 2/04-04-2013: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 14. seje upravnega odbora, ki je bila 7. 3. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Generalni sekretar PZS je predstavil glavne aktivnosti, ki so potekale od pretekle seje UO PZS.
• Organizirali in izvedli smo 6 delavnic za Navezo.
• Odprli smo razstavo o 60-letnici Slovenske planinske poti in organizirali okroglo mizo.
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• Pripravili smo razstavo ob 120. obletnici organiziranega planinstva v Sloveniji.
• Podpisali smo sporazum s podjetjem Helios in OKS-om s katerim bodo donirali barve v vrednosti 7.000 € za obnovo Slovenske planinske poti.
• Društvo Jasa nam je doniralo knjige Zemlja ima srce za vse PD-je in planinske koče, razdelili jih bomo na skupščini v Celju.
• V tekmovalnem turnem smučanju so bile organizirane tekme za slovenski pokal, člani naše reprezentance so redno sodelovali na
mednarodnih tekmah.
• Začela se je nova sezona tekmovanj v športnem plezanju s prvo tekmo na Kitajskem.
• Organizirali smo kar nekaj vodniških usposabljanj in licenčnih usposabljanj.
• Komisija za alpinizem je imela v Domžalah zbor načelnikov.
• Člani SMAR so v Sloveniji gostili Japonske alpiniste na skupnih pripravah.
• Člani raziskovalne so v Padovi obiskali laboratorij za preizkušanje materialov.
AD. 3. Svečana Skupščina PZS
Predsednik PZS je podal informacijo – časovnico o svečani Skupščini PZS, ki bo 12. aprila v Celju
• 13.00 do 16.00: programa za goste pred skupščino (skupno kosilo in sprejem pri županu Mestne občine Celje),
• 15.30 do 16.30: registracija delegatov in ogled različnih razstav
• 16.30 do 20h:
– uvodni del: kulturni program z govori predstavnikov države in občine
– osrednji del: poročila 2012 ter program dela 2014 ter pozdravi gostov
– zaključni del: Častni kodeks slovenskih planincev in pozdravi gostov
• 20.00 do 21.30: pogostitev za vse udeležence
• sobota: izlet v Logarsko dolino za goste na skupščini
Predsednik PZS je povprašal predsednike MDO PD, če so bile na sejah MDO PD-jev kakšne pripombe na gradiva za Skupščino PZS.
Prisotni predsedniki MDO PD-jev niso predstavili morebitne pripombe, razen predsednika Notranjskega MDO PD, ki je povedal, da
bodo delegati njihovega MDO PD podprli predlagane sklepe, imajo pa nekaj dodatnih vprašanj glede finančnega poslovanja v letu 2012.
Predsednik PZS je povabil člane UO PZS, da se udeležijo spremljevalnega programa za goste.
AD. 4. Soglasje k pravilniku Komisije za turno kolesarjenje
Jože Rovan je predstavil pravilnik KTK PZS. Ker ni bilo razprave je predsednik PZS skladno z 32. členom statuta PZS v glasovanje podal:
SKLEP 3/04-04-2013: Upravni odbor PZS daje soglasje k Pravilniku Komisije za turno kolesarjenje, ki je bil sprejet na Zboru KTK
dne 1. 3. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 5. Finančno poslovanje PZS
Generalni sekretar PZS je pojasnil, da so to odgovori na vprašanja iz preteklih sej UO PZS. Natančno je predstavil vse investicije v letu
2012, z navedeno vrednostjo in finančnimi viri iz katerih je bila izvedena nabava. Predstavil je tudi natančen razrez stroškov za nakup
kombija, plezalne stene, čistilne naprave v PUS Bavšica in programske opreme Naveza. Za vse investicije so bile pridobljene najmanj tri
ponudbe, izbrani so bili najugodnejši dobavitelji. Predstavil je še aktivnosti v letu 2012, ki niso stalne aktivnosti in so imele finančne obveznosti: odvetniške storitve – zapuščina po Cirilu Oblaku, cenitev nepremičnin, integracija računalniških sistemov in dodatne funkcije,
promocijske aktivnosti: Stopimo skupaj, Dobrodošli v dobri družbi in Markanten vtis, dodatni prodajni asortiman, oprema za boljšo
predstavitev lastnih izdelkov na prodajnih mestih, zavarovanje kombija in plezalne stene, novosti na internetnih straneh.
Vera Šmid je predstavila poslovanje po mesecih po prihodkovni in odhodkovni strani, prihodke PZS v letih 2004 do 2012 razdelane
tudi po vrstah: članarina, javna sredstva, lastna dejavnost in ostalo; predstavljen je bil tudi presežek prihodkov nad odhodki in zaloge v
letih 2004 do 2012, terjatve in obveznosti v letih 2004 do 2012; denarna sredstva in bančni depoziti v letih 2004 do 2012; lastna dejavnost
(založba, PV, koledar, usposabljanje kadrov, sponzorstvo, najemnine ter drug material in storitve - promet blaga in storitev 2010–2012.
Vsi podatki so bili predstavljeni z grafi v power point prezentaciji.
V širšo razpravo so se vključili Mirko Tovšak, Marko Goršič, Danilo Škerbinek, ki je predlagal, da bi bil rok za obnovo oz. plačilo
članarine 30. januar tekočega leta, kot imajo to urejeno v sosednjih državah.
Andrej Brvar je povedal, da se PZS financira iz lastnih sredstev. To pomeni, da si za svoje obveznosti sposodi pri dobaviteljih ali da plačuje
obveznosti z daljšim plačilnim rokom, s tem je povezana likvidnost. V odločitve vodstva se ne vtikajo, ampak dajo samo priporočila. V
prvih letih so opozorili na terjatve, kar je imelo tudi učinke, izpostavili so kvalitetne evidence nepremičnin, da jih bomo lahko kvalitetno
razporedili in z njimi tudi kaj zaslužili. Še vedno pa so problem zaloge, ki je naš denar. Potrebno je razmišljati o kakšni kompenzaciji z
blagom iz zaloge. Pri pregledu terjatev je bilo ugotovljeno, da se splošno pomanjkanje likvidnih sredstev v Sloveniji v manjšem obsegu
odraža tudi pri neplačanih računih kupcev. V letošnjem letu bo potrebno zmanjšati investicijski ciklus, usahnili so depoziti in ni izkazanega dobička, v tem primeru se lahko situacija samo poslabša, če ne bo investicija usahnila, razen če bo nov vir za investicije. Značilnosti
javnega denarja je praviloma zelo pozen, saj se roki iz leta v leta samo povečuje, ali da se izplača šele po opravljeni aktivnosti. Plačilna
disciplina med društvi bi tudi pomagala pri likvidnostni situaciji.
Predsednik PZS je na koncu razprave še povedal, da je v letošnjem letu edina predvidena investicija praznovanje 120-letnice SPD/PZS.
AD. 6. Planinsko gospodarstvo:
a. Pravilnik družini prijazna planinska koča – 2. obravnava
Jože Bobovnik je predstavil Pravilnik družini prijazna planinska koča s pripombami, ki so bile podane na 13. seji UO PZS na Prevaljah.
Projekt »Družinam prijazna planinska koča« je bil v zadnjih mesecih v široki obravnavi na posameznih organih PZS (Upravni odbor,
Gospodarska komisija, Mladinska komisija). Planinska koča, ki si bo pridobila certifikat »Družinam prijazna planinska koča« naj druO B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E
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žinam z otroki nudi poleg osnovne opreme, ki jo družina na koči potrebuje, predvsem prijazen odnos do otrok in staršev. Seveda pa so
za varnost svojih otrok tako na koči kot v okolici v celoti odgovorni starši.
Danilo Škerbinek predlaga, da bi morali k predpostavkam za podeljevanje tega certifikata dodati tudi dostopnost do tekoče vode, ki
je pri izletih z družinami pogosto potrebna. Igor Mlakar je predstavil amandma, ki ga je pripravila Komisija za planinske poti PZS in
predlagal, da se v komisijo, ki bo pregledala pot vključi tudi markacista inštruktorja, ki bo lahko strokovno ocenil primernost poti.
Predsednik PZS je podal predlog amandmaja:
Drugi stavek 8. člena se spremeni in dopolni, tako da se glasi:
»Člane v komisijo lahko imenujeta tudi Mladinska komisija PZS in Komisija za planinske poti PZS.«
SKLEP 4/04-04-2013: Upravni odbor PZS sprejema amandma k Pravilniku Družinam prijazna planinska koča, ki ga predlagala
Komisija za planinske poti PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Danilo Škerbinek je predlagal, da PZS pripravi vodič, ki predstavlja osnovne podatke o kočah, ki bodo ta naziv osvojile.
SKLEP 5/04-04-2013: Upravni odbor PZS na predlog GK PZS potrjuje Pravilnik o podeljevanju certifikata »Družinam prijazna
planinska koča«.
Sklep je bil soglasno sprejet.
b. Sprememba kategorija Koče pri izviru Zelenice
Jože Bobovnik je predstavil predlog PD Žirovnica o spremembi kategorije planinske koče. Razprave ni bilo, zato je bil v glasovanje
podan sklep
SKLEP 6/04-04-2013: Upravni odbor PZS na predlog PD Žirovnica in s soglasjem GK PZS potrjuje spremembo kategorije Doma
pri izviru Završnice (PD Žirovnica) iz III. v II. kategorijo planinskih koč.
Sklep je bil soglasno sprejet.
c. Spremembe najvišjih cen določene prehrane in napitkov v planinskih kočah ter najvišjih cen nočitev v planinskih kočah
Jože Bobovnik je predstavil predlog sprememb. Predlog je pripravljen na podlagi pripomb v okviru javnega poziva za posredovanje
predlogov in pripomb na akte s področja planinskega gospodarstva, razprave na 2. delavnici Konference o planinskem gospodarstvu
in sklepu Predsedstva PZS. Predlog gospodarske komisije je obravnavalo predsedstvo PZS in je sprejelo nekaj modifikacij ter dodatnih
predlogov sprememb, ki so bile predstavljene v gradivu za sejo.
V razpravo so se vključili Marko Vidmar, Marko Goršič, Danilo Škerbinek, Tone Purg, Miro Eržen in Bojan Rotovnik. Tone Purg
je predlagal, da ostane v gradivo, tako kot je bilo, in je podal predlog amandmaja: Dodatnih 10 % popusta, na člansko ceno, kar velja
le na skupnih ležiščih, imajo mladi člani P+O kategorije do dopolnjenega 15. leta starosti.
Amandma ni bil sprejet (5 glasov ZA in 10 glasov PROTI), zato je predsednik PZS v glasovanje podal sklepa:
SKLEP 7/04-04-2013: Upravni odbor PZS na predlog gospodarske komisije in predsedstva potrjuje dokument »Najvišje cene
prenočevanja v planinskih kočah«, s podano pripombo za natančno definicijo lastne posteljnine. Vsebina dokumenta velja do
sprejetja novega ali do preklica.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti (Marko Goršič).
SKLEP 8/04-04-2013: Upravni odbor PZS na predlog gospodarske komisije in predsedstva potrjuje dokument »Najvišje cene
osnovne oskrbe v planinskih kočah«. Vsebina dokumenta velja do sprejetja novega ali do preklica.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti (Marko Goršič).
d. Prenos 9/10 lastništva na Mihovem domu in Koči na Gozdu na PD Kranjska Gora po sklepu skupščine iz leta 1999.
Generalni sekretar je podal kratko obrazložitev. Ker ni bilo razprave je bil v glasovanje podan
SKLEP 9/04-04-2013: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Kranjska Gora in na podlagi sklepa skupščine iz leta 1999, ter s soglasjem
gospodarske komisije potrjuje, da se s PD Kranjska Gora podpiše pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v
razmerju 9/10 PD Kranjska Gora in 1/10 PZS za Mihov dom in parcelo (k.o. Kranjska Gora, parc. št. 828/40 ), na kateri dom stoji.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 10/04-04-2013: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Kranjska Gora in na podlagi sklepa skupščine iz leta 1999, ter s soglasjem
gospodarske komisije potrjuje, da se s PD Kranjska Gora podpiše pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v
razmerju 9/10 PD Kranjska Gora in 1/10 PZS za Kočo na Gozdu in parcelo (k.o. Kranjska Gora, parc. št. 825/32 ), na kateri koča stoji.
Sklep je bil soglasno sprejet.
e. Status primera Doma v Tamarju
Generalni sekretar PZS je povedal, da je potekalo več pogovorov z Agrarno skupnostjo Rateče Planica in da je Agrarna skupnost Rateče
Planica podala svoj zahtevek iz naslova nezmožnosti uporabe objekta po 72/2 členu Zden, ki znaša 1.770 € za vsak mesec od uveljavitve
Zden, to znese 446.040 €.
PZS je naročila cenitev nezmožnosti uporabe po 72/2 členu Zden pri sodnem izvedencu, ki ima izkušnje s podobnimi primeri. Cenitev
je opravil z upoštevanjem določenih faktorjev za zmanjšanje vrednosti za celotno obdobje od uveljavitve Zden. Opravljen je bil popis
drobnega inventarja s strani PD Medvode, ki je v lasti društva in lasti najemnice. UO PD Medvode je sprejel sklep, da predajo Dom v
Tamarju v posest Agrarno skupnostjo Rateče in društvo ne zahteva nobenih nadomestil.
Celotni spis je pregledal pravnik in član PD Brežice Darko Bukovinski in podal svoje mnenje v katerem predlaga čim prejšnji pobot.
Preučili smo 7 sodnih primerov s področja denacionalizacije v kateri je bila določena odškodnina za nezmožnost uporabe po 72/2 Zden.
Pridobljeno je bilo mnenje sodnega izvedenca o potencialni vrednosti našega zahtevka proti Agrarni skupnosti Rateče za povečanje
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vrednosti objekta in pridobili mnenje odvetnika ali je sklep 8/27-9-2012 (11. seja UO PZS) zadostni pogoj za sklenitev poravnave z
Agrarno skupnostjo Rateče. Usklajen je bil sporazum z Agrarno skupnostjo Rateče:
• po katerem se pogodbeno zavezujejo, da bo objekt še vsaj 10 let imel status planinske koče, v nasprotnem primeru bodo plačali pogodbeno kazen v višini 10.000 €,
• predamo objekt z inventarjem in pomožnim objektom, se zavežemo da ne bomo zahtevali odškodnine za povečano vrednost objekta,
• Agrarna skupnost Rateče se obvezuje, da ne bo zahtevala nič iz naslova nezmožnosti uporabe po Zden,
• Agrarna skupnost Rateče ohrani najemno razmerje z obstoječo najemnico.
Po razpravi je bil podan v glasovanje
SKLEP 11/04-04-2013: Upravni odbor PZS s soglasjem Planinskega društva Medvode potrjuje predlog poravnave o ureditvi pravnih
razmerij – Dom v Tamarju med Agrarno skupnostjo Rateče Planica, Planinskim društvom Medvode in Planinsko zvezo Slovenije,
ki vključuje tudi prenos parcele 1329/3 v k.o. Rateče s pomožnim objektom v vrednosti 10.729,34 € in inventarjem v pomožnem
in glavnem objektu na Agrarno skupnost Rateče. Agrarna skupnost se pogodbeno obvezuje, da bo objekt imel še vsaj 10 let status
planinske koče v nasprotnem primeru bodo plačali pogodbeno kazen v višini 10.000 €. Agrarna skupnost se s tem sporazumom
odpoveduje zahtevku iz naslova nezmožnosti uporabe po Zden in se zavezuje, da bodo ob prenosu lastništva ohranili najemno
razmerje s sedanjo najemnico.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti (Marko Goršič).
AD. 7. Urejanje nepremičninskih razmerij s PD
a. Prošnja za prenos 1/10 lastništva na Tončkovem domu na PD Lisca Sevnica
Miro Eržen je povedal, da je predsedstvo PZS, vezano na vlogo PD Lisca Sevnica o prenosu 10 % deleža PZS v lastništvu Tončkovega
doma na Lisci, na PD Lisca Sevnica, imenovalo komisijo v sestavi Miro Eržen- vodja, Borut Vukovič, Rudi Skobe in Matej Planko (člani),
z nalogo, da prošnjo prouči in si ogleda situacijo na terenu. Komisija se je v četrtek, 28. 3. 2013, po predhodnem dogovoru, na Lisci v
Jurkovi koči, sestala s predstavniki PD Lisca Sevnica.
V uvodu so predstavniki PD Lisca Sevnica poudarili razloge, ki jih silijo, da želijo prenesti lastništvo Tončkovega doma na lokalno skupnost oziroma zasebnika, to je predvsem slabo stanje doma in nujna večja obnova, za kar pa PD Lisca Sevnica nima ustreznih finančnih
sredstev. Rešitev vidijo v tesnem sodelovanju z občino Sevnica, ki je v okviru izdelanega načrta oživitve turistično –rekreacijske dejavnosti
na Lisci, pripravljena investirati v javno infrastrukturo (izgradnja vodovoda, parkirišč itd.) skupaj s Javnim zavodom KŠTM Sevnica pa
poskrbeti za vzdrževanje obstoječih in novih športno –rekreacijskih objektov na Lisci. Komisija vezano na prošnjo PD Lisca Sevnica na
osnovi proučitve vseh argumentov , ter na osnovi izvedenega ogleda na Lisci, pripravila predloge sklepov za sejo.
Borut Vukovič je povedal, da so to temo obravnavali na seji MDO PD Zasavja, ki so soglasno podprli predlog in poudarili, da je to izjema
od izjeme, na razdalji parih metrov sta dva objekta istega društva.
Anton Purg je povedal, da so bili prisotni na seji MDO PD–ja mnenja, da je odtujitev planinskega doma na Lisci neprimerna.
Danilo Škerbinek je povedal, da so v preteklih 42 letih na Tončkovem domu izvedli le nujna vzdrževalna in investicijska dela. Dom
je potreben obnove poleg tega pa bi radi realizirali še projekt Turistično-rekreacijsko območje Lisca v skupni vrednosti 364.402,62 €,
sredstev iz prometa, zakupov in najemov nepremičnin na Lisci očitno ni, kočo želijo prodati oz prepisati- skratka, želijo se je rešiti, saj
obremenjuje delo društva. Tončkov dom je daleč naokoli edina stalno odprta koča. Planinska dejavnost potrebuje na tej lokaciji samo
kočo. Vprašal je - kolikšna so sredstva, potrebna le za usposobitev koče za njeno normalno obratovanje in ponudbo planincem, 10 %
lastnine v lasti PZS ob prenosu ostalega na PD je bilo leta 1999 načrtno opredeljeno kot varnostni delež, ki naj bi preprečeval kakršno
koli odtujevanje lastnine, potrebne planinski dejavnosti, v preteklosti se je prakticiralo, da se je pot ali kočo, ki je eno PD ni zmoglo ali
hotelo upravljati z razpisom oddalo PD, ki je to bilo pripravljeno prevzeti, če PZS ne najde drugega upravljavca, naj PZS proda kočo po
uradni cenitvi občini s pogojem v medsebojni pogodbi, da planinskim obiskovalcem ostajajo bonitete planinske koče; če občina načrtuje
na Lisci turistični park v vrednosti ca. 360.000 €, bo našla sredstva tudi za kočo s predvidenimi nepremičninami, preveriti je tudi treba,
ali predlagana odtujitev nepremičnin po njeni dejanski ceni ne dosega vrednosti, o kateri lahko sklepa le Skupščina PZS? Skice, ki so bile
v gradivu so slabo predstavljene in želi, da se to bolj natančno opredeli.
Marko Goršič je bil menja da so z nepremičnino malomarno ravnali. Vikendi, ki so postavljeni na zemlji, kjer je PZS lastnica 10 %, ki
niso vneseni v katastre, kdo je dal to dovoljenje, da so jih postavili. Podprl je mnenje Danila Škerbineka. V naši organizaciji imamo že
nekaj koč, kjer smo predali lastništvo v 100 % last društva.
Uroš Vidovič je vprašal kakšna je vloga Občine Laško pri tej zadevi.
Miro Eržen: vprašanje gospodarjenja s planinskimi postojankami ni enostavno, še posebej bo postalo problematično, ko se bodo umaknile
sedanje generacije planincev, ki to še delajo na prostovoljni osnovi. Obnova koč, njihovo obratovanje in nadaljnji obstoj vedno bolj zahteva
profesionalni pristop, ne samo po vsebini, pač pa tudi po angažiranju. Zato se bomo morali v okviru GK pa tudi v okviru ostalih organov
PZS, s tem vprašanjem resno ukvarjati, saj bomo lahko že jutri imeli več podobnih primerov kot je ta s katerim se ukvarjamo danes. Na
tej seji se ne odločamo o končni odločitvi in ne razpravljamo o končnem prenosu, ampak si izmenjujemo mnenja in informacije. Ko bo
gospodarska komisija podala svoje mnenje bomo na osnovi dodatno pridobljenih informacijah govorili o nadaljnjih ukrepih in rešitvah.
Po razpravi je predsednik PZS podal v glasovanje:
SKLEP 12/04-04-2013: Upravni odbor PZS z upoštevanjem izrazito specifične situacije obeh planinskih domov na Lisci (Tončkov
dom in Jurkova koča), podpira prenos solastniških deležev PZS na objektu Tončkov doma in funkcionalno pripadajočih zemljišč
na PD Lisca Sevnica. S tem želi PZS prispevati svoj delež k pripravljenosti PD Lisca Sevnica ter občine Sevnica, da z aktivnostmi v
okviru predvidenega RTC Lisca, sanirajo tudi Tončkov dom in s tem preprečijo nadaljnjo gospodarsko škodo.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti (Mirko Tovšak).
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SKLEP 13/04-04-2013: Upravni odbor PZS predlaga PD Lisca Sevnica, da pred formalnim prenosom lastniškega deleža PZS na
društvo, s potencialnimi poslovnimi partnerji v okviru RTC Lisca na novo opredeli in uredi (geodetsko in zemljiško-knjižno)
optimalne prostorske pogoje za delovanje Jurkove koče, ki bodo omogočile njeno polno funkcionalnost za potrebe planinstva.
Sklep je bil sprejet z 2 glasovoma proti (Mirko Tovšak in Marko Goršič).
SKLEP 14/04-04-2013: PD Lisca Sevnica naj pred končnim odločanjem UO PZS, temu predloži ustrezen dokument, iz katerega
bodo razvidni pogoji prenosa lastnine PD Lisca Sevnica (ter posledično lastniškega deleža PZS) na poslovne partnerje, ter iz katerega bo razviden način, vezano na interes planinske organizacije, po katerem bodo planinci tudi v bodoče na tej lokaciji uživali
prednosti, ki jih nudijo planinske koče, svojim članom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 15/04-04-2013: Predlagamo, da UO PZS končno odločitev sprejem po predložitvi ustreznih dokumentov in zagotovil
PD Lisca Sevnica, iz katerih bo nedvoumno razvidno, da so (bodo) pri delovanju bodočega RTC Lisca, v polni meri upoštevani
interesi planinstva.
Sklep je bil soglasno sprejet.
b. Aneks k pogodbam o prenosu nepremičnin na PD
Generalni sekretar PZS je podal kratko obrazložitev, gradivo je bilo poslano skupaj z vabilom na sejo. Ker razprave ni bilo, je predsednik
PZS podal v glasovanje:
SKLEP 16/04-04-2013: Upravni odbor PZS potrjuje vzorčni aneks k pogodbam o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja med društvi
in PZS in pooblašča predsednika PZS, da z društvi, s katerimi je PZS solastnica nepremičnin, sklene takšen aneks. Aneks se lahko
glede na obstoječe medsebojne pogodbe med društvi in PZS prilagodi, pri čemer je potrebno dosledno spoštovati sklepe skupščine
PZS, z dne 14. 4. 2012 v Ormožu. V primeru, da društvo in PZS nista edina solastnika, lahko PZS svoje pravice z aneksom prenese
izključno na društvo.
Sklep je bil sprejet z 2 glasovoma proti (Danilo Škerbinek in Maro Goršič).
c. Izhodišča za ažuriranje stanja nepremičnin v poslovnih knjigah PZS
Generalni sekretar PZS je podal uvodno obrazložitev. V razpravo so se vključili Danilo Škerbinek, Marko Goršič, Gregor Rupnik in
Borut Vukovič. Po kratki razpravi je predsednik v glasovanje podal
SKLEP 17/04-04-2013: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za ažuriranje stanja nepremičnin v poslovnih knjigah PZS in zadolži
generalnega sekretarja PZS, da do decembrske seje UO pripravi seznam nepremičnin za vpis v poslovne knjige.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 8. Operativni načrt izvajanja novega statuta:
a. vsebina obrazca za redno poročanje PD
Predsednik PZS je podal uvodno obrazložitev. Anton Purg in Mirko Tovšak sta predlagala, da se obrazec dopolni v nekaterih točkah.
Marko Vidmar je predlagal, da bi tudi MDO PD-ji imeli dostop do teh podatkov. Marinka Koželj Stepic bi dodala alinejo sodelovanje
z MDO PD-jem in Jurček Nowakk delo z osebami z posebnimi problemi. Po razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 18/04-04-2013: Upravni odbor PZS na podlagi 32. člena Statuta PZS določa vsebino poročila za redno poročanje društev z
dopolnili za delo z osebami s posebnimi potrebami, sodelovanje društva z drugimi društvi in ali imajo sekcijo veteranov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
b. Pravilnik o raziskovalni dejavnosti – 1. obravnava
Slavica Tovšak je podala uvodno obrazložitev. Ker razprave ni bilo je predsednik PZS v glasovanje podal
SKLEP 19/04-04-2013: Upravni odbor PZS potrjuje osnutek Pravilnika o raziskovalni dejavnosti PZS v 1. obravnavi in zadolži
Raziskovalno skupino PZS, da za obravnavo na eni od prihodnjih sej UO PZS pripravi predlog pravilnika za 2. obravnavo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 9. Soglasje k delitvi sredstev planinskega sklada za leto 2013
Prejeli smo vloge Gospodarske komisije, Komisije za planinska pota, Mladinske komisije in Komisije za športno plezanje, da bi jim iz
sredstev Planinskega sklada sofinancirali za njihove projekte.
Anton Purg je predlagal, da se orientaciji nameni več sredstev in da se orientacija uvrsti v tekmovalni šport.
SKLEP 20/04-04-2013: Upravni odbor PZS daje soglasje k sprejeti razdelitvi sredstev Planinskega sklada za leto 2013 za razvojne
projekte s področja planinskega gospodarstva, ki jih bo izvedla Gospodarska komisija, v višini 17.500 €.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 21/04-04-2013: Upravni odbor PZS daje soglasje k sprejeti razdelitvi sredstev Planinskega sklada za leto 2013 za projekte
Komisije za planinske poti, v višini 12.000 €.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 22/04-04-2013: Upravni odbor PZS daje soglasje k sprejeti razdelitvi sredstev Planinskega sklada za leto 2013 Mladinski
komisiji, za razvojne projekte mladih, v višini 15.000 €.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP 23/04-04-2013: Upravni odbor PZS daje soglasje k sprejeti razdelitvi sredstev Planinskega sklada za leto 2013 Komisiji za
športno plezanje, za velike športno tekmovalne dogodke v letu 2013, v višini 4.000 €.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 10. Lokacija Skupščine PZS za leti 2014 in 2015
Generalni sekretar PZS je podal uvodno obrazložitev. V času pošiljanja gradivo pa je prišel še predlog PD Krka Novo mesto v sodelovanju
s Krka d. d za skupščino v letu 2014, ki tudi sovpada z njihovo obletnico ob 110. letnici. Jurček Nowakk je podal predlog PD Kamnik za
organizacijo skupščine, predsednik PZS mu je podal odgovor, da je PD Kamnik želel neko večjo prireditev, ki bo sovpadala z njihovo
120. letnico, in to bo Dan slovenskih planincev, ki bo v Kamniški Bistrici. Po razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 24/04-04-2013: Upravni odbor PZS potrjuje lokacijo Skupščine PZS v letu 2014, ki bo na predlog PD Krka Novo mesto v
Novem mestu in lokacijo skupščine v letu 2015, ki bo na predlog PD Lisca Sevnica v Sevnici.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Pred nadaljevanjem seje je predsednik prosil za preverjanje sklepčnosti seje. Prisotnih je bilo še 14 članov od 26 članov UO PZS tako,
da je bila sklepčnost 53,9 %.
Ad. 11. Informacija o Muzeju športa
Miro Eržen je podal kratko obrazložitev, razprave ni bilo zato je predsednik v glasovanje podal dva sklepa:
SKLEP 25/04-04-2013: Upravni odbor PZS se je seznanil s statusnimi spremembami Javnega zavoda Muzeja športa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 26/04-04-2013: Upravni odbor PZS podpira stališče IO OKS, po katerem naj se ponovno vzpostavi status Javnega zavoda
Muzeja športa kot samostojne pravne osebe, ter se mu s pridobitvijo ustreznih prostorov , omogoči njegovo delovanje, ter s tem
zagotovi vsebinski in strokovni razvoj.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Manja Rajh:
- Finančno poročilo za leto 2012 – investicijsko vzdrževanje objektov PZS in PUS Bavšica ter projekt Naveza, odgovor podan med samo
sejo, posredovano ji bo tudi gradivo Finančno poslovanje PZS.
Danilo Škerbinek
- Članek v Delu: »Spremembe v javnem financiranju po zadnjem posegu OKS« za vrhunski šport, odgovor podan med sejo.
- Določitev roka za odgovore vprašanj na katere na seji ni bilo mogoče odgovorit.
Predsednik PZS je odgovoril, da se odgovor v primeru, če ni podan na sami seji se pisno odgovori najkasneje v roku 30 dni od seje UO PZS.
- Strokovni odbor za opredelitve do težkih in hudih nesreč, v sodnih ter zavarovalniških postopkih
Predsednik PZS, da bi se k temu problemu morali sistematično pristopiti, v njegovem mandatu je prišlo samo ena taka prošnja, nesreča
ki se je zgodila na Tolminskem. Pristojnost za take zadeve ima KUP, ki ima usposobljene strokovnjake.
Jurček Nowakk, je prosil pomoč pri aktivnosti PZS do MDO PD, prosi da bi prišel nekdo iz komisije GK, KPP in MK, da bi jim pomagal
pri njihovih problemih.
Predsednik PZS je odgovoril, da se pripravljajo posveti, ki bo obravnavalo tematiko mladih. Za ostala vprašanja pa se naj obrnjeno na
svetovalno pisarno PZS.
AD. 13. Razno
Predsednik PZS je povedal, da smo prejeli odstopno izjavo članice Gospodarske komisije PZS, ki odstopa zaradi osebnih razlogov.
SKLEP 27/04-04-2013: Upravni odbor PZS na podlagi podane odstopne izjave razrešuje Manjo Rajh iz mesta članice Gospodarske
komisije PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Jurček Nowakk je postavil vprašanje kako je z vodenjem prostovoljnih ur, predsednik PZS je predlagal, da se sestane imenovana delovna
skupina za prostovoljstvo in na podlagi enoletnih izkušenj, se podajo predlogi in usmeritve o tej zadevi.
Jurček Nowakk je vprašal, kdaj bo napovedano srečanje predsednikov MDO PD? Slavica Tovšak mu je odgovorila, da je v dogovorih z
koordinatorko za MDO PD-je in da bo sestanek sklican v mesec aprilu.
Na koncu je predsednik PZS še napovedal datuma za naslednji seji UO:
- 16. seja UO PZS 13. 6. 2013,
- 17. seja UO PZS 19. 9. 2013.
Seja je bila končana ob 21.30.
Zapisala:
Mija Damjan-Stegu,
vodja pisarne PZS
Matej Planko, 									Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS								predsednik PZS
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ZAPISNIK
16. seje upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 13. junija 2013, ob 16.30,
v dvorani Mestne knjižnice Ljubljana, III. nad. Knjižnice Otona Zupančiča, Kersnikova 2, v Ljubljani.
Prisotni so bili:
Predsednik: Bojan Rotovnik.
Podpredsedniki PZS: Borut Peršolja, Miro Eržen, Tone Jesenko in Slavica Tovšak.
Voljeni člani UO: Mirko Tovšak in Uroš Vidovič.
Predsedniki MDO: Anton Purg (MDO PD Podravja), Dragotin Kuster (MDO PD Pomurja), France Benedik (MDO PD Gorenjske),
Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško-bistriškega območja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD),
Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Janez Maček (namestnik predsednika MDO PD Notranjske) in Marko Vidmar (MDO
Primorsko-Notranjskih PD).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Katarina Filipič (namestnica načelnika Vodniške komisije), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Miha Habjan (Komisija za alpinizem), Matej Ogorevc (Mladinska komisija), Irena Mrak (Komisija za
varstvo gorske narave).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS, ki nimajo zbora dejavnosti: Jože Rovan (Komisija za turno kolesarstvo).
Vodje odborov PZS: Jože Melanšek (Odbor za priznanja)in Milena Brešan (Odbor za članstvo).
Nadzorni odbor: Andrej Brvar (predsednik).
Ostali: Tomaž Willenpart (predsednik PD Ljubljana–Matica).
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar), Vera Šmid (računovodkinja), Urša Mali (strokovna delavka v računovodstvu),
Mija Damjan–Stegu (vodja pisarne) in Zdenka Mihelič (predstavnica PZS za odnose z javnostmi).
Opravičeno odsotni:
Danilo Škerbinek (voljeni član), Drago Horjak (MDO PD Koroške), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja), Franc Gričar (VK) in Jasna
Pečjak (KGŠ).
Pred uradnim delom je vse lepo pozdravil Tone Berlan, predstavnik Mestne knjižnice Ljubljana, Knjižnice Otona Zupančiča, ki je predstavil tudi dobro sodelovanje med PZS in Mestno knjižnico pri vzpostavitvi planinskega kotička.
Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 18 od 25 članov UO PZS tako, da je bila sklepčnost 72 %.
Ob odhodu računovodkinje Vere Šmid v zaslužen pokoj sta se Veri Šmid zahvalila predsednik PZS Bojan Rotovnik in generalni sekretar
PZS Matej Planko, v zahvalo sta ji podarila sliko Triglavske severne stene.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnika 15. seje upravnega odbora – 4. 4. 2013 (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Rebalans proračuna PZS 2013 (Bojan Rotovnik, Matej Planko, Vera Šmid in Urša Mali)
4. Problematika poslovanja visokogorskih koč, ki se oskrbujejo s helikopterji ali konji (Miro Eržen)
5. Pravilnik o priznanjih – I. obravnava (Jože Melanšek in Milena Brešan)
6. Pravilnik o raziskovalni dejavnosti – II. obravnava (Slavica Tovšak)
7. Poslovnik Upravnega odbora PZS – I. obravnava (Borut Vukovič)
8. Dvonamenska raba planinskih poti (Tone Jesenko)
9. Združenje planinskih organizacij Balkana/Balkan Mountaineering Union – BMU (Borut Peršolja)
10. Datum skupščine PZS za leto 2014 (Matej Planko)
11. Priporočila za gradnjo, vzdrževanje in obnovo zavarovanih plezalnih poti v Sloveniji (Franc Kadiš)
12. Članstvo MK PZS v Mladinskem svetu Slovenije (Matej Ogorevc)
13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
14. Razno
Pred sprejemom dnevnega reda je predsednik umaknil z dnevnega reda 11. točko z obrazložitvijo, da je po ponovni preučitvi ugotovil,
da gradivo ni bilo ustrezno pripravljeno, kar je predvsem posledica želje po čimprejšnji sistematični ureditvi tega področja in za to
niso bila predhodno opravljena vsa potrebna usklajevanja. Zato se je za morebitne težave opravičil vsem vpletenim in dodal, da v celoti
sprejema odgovornost za nastali zaplet in da bo v najkrajšem možnem času z vsemi vpletenimi poskušal doseči sprejemljiv kompromis.
Manja Rajh je predlagala, da se z dnevnega reda tudi umakne 3. točka Rebalans PZS, in sicer z razlogom: ker rebalans ni dobro utemeljen, v številke se je poglobila in jih primerjala s podatki iz preteklih let. Mnenja je bila, da se je finančni načrt se je šele sprejemal in če
bi o tem razpravljali na tej seji, bo to potrata našega časa. Predsednik PZS ji je odgovoril, da je zakoniti zastopnik zveze in da mora biti
poslovanje zakonito, pregledno in predvsem realno in je za to potrebno urediti rebalans, ker so na prihodkovni strani zaradi splošne
krize in drugih dejavnikov večje spremembe.
Predsednik je na predlog članice UO PZS Manje Rajh dal na glasovanje:
SKLEP: 1/13-06-2013: Upravni odbor PZS na predlog članice UO PZS umika z dnevnega reda 16. seje UO PZS, 3. točko Rebalans
proračuna PZS 2013.
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ZAPISNIK 16. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PZS
Sklep ni bil sprejet (6 ZA in 12 PROTI).
Zatem je v glasovanje podal:
SKLEP 2/13-06-2013: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 16. seje UO PZS z upoštevanim umikom 11. točke dnevnega reda, ki ga je podal predsednik.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti (Manja Rajh).
Sprejet dnevni red:
1. Pregled zapisnika 15. seje upravnega odbora – 4. 4. 2013 (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Rebalans proračuna PZS 2013 (Bojan Rotovnik, Matej Planko, Vera Šmid in Urša Mali)
4. Problematika poslovanja visokogorskih koč, ki se oskrbujejo s helikopterji ali konji (Miro Eržen)
5. Pravilnik o priznanjih – I. obravnava (Jože Melanšek in Milena Brešan)
6. Pravilnik o raziskovalni dejavnosti – II. obravnava (Slavica Tovšak)
7. Poslovnik Upravnega odbora PZS – I. obravnava (Borut Vukovič)
8. Dvonamenska raba planinskih poti (Tone Jesenko)
9. Združenje planinskih organizacij Balkana/Balkan Mountaineering Union – BMU (Borut Peršolja)
10. Datum skupščine PZS za leto 2014 (Matej Planko)
11. Članstvo MK PZS v Mladinskem svetu Slovenije (Matej Ogorevc)
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
13. Razno
Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razpravo pod točko 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega
odbora. Prijavila se je:
• Manja Rajh na temo ustanovitve osrednjega društva SPD
Pod točko 13. Razno se je prijavil:
• Jurček Nowakk, vodenje prostovoljnih ur, pravilnik MDO, planinski sklad za MDO
AD. 1. Pregled zapisnika 14. seje upravnega odbora – 7. 3. 2013
Generalni sekretar PZS je povedal, da sta pripombe na zapisnik podala Danilo Škerbinek in Uroš Vidovič, ki pa so že upoštevane v
zapisniku, ki je bilo gradivo za to sejo.
SKLEP 3/13-06-2013: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 15. seje upravnega odbora, ki je bila 4. 4. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Generalni sekretar PZS je predstavil glavne aktivnosti, ki so potekale od pretekle seje UO PZS.
- Uspešno smo organizirali Svečano skupščino PZS ob 120. obletnici v Celju.
- Začeli smo s prodajo dnevnika SPP z dodatnim 1 EUR, ki je namensko namenjen za vzdrževanje planinskih poti.
- Bojan Rotovnik je postal predsednik Strokovnega sveta za šport pri MIZŠ.
- Zaključili smo postopek denacionalizacije Doma v Tamarju.
- Na lokalno skupnost je bil prenesen Planinski dom pod Ježo, PD Valentin Stanič Kanala, sedaj se PD dogovarja z občino.
- Udeležili smo se letne skupščine OKS-ZŠZ.
- Organizirali smo delavnico za društvene delavce na temo spremembe delovno pravne zakonodaje.
- Organizirali smo dodatno delavnico za Navezo, v naslednjem tednu bo še delavnica na temo prostovoljstvo.
- Organizirali smo skupaj s Športnim društvom Korenjak tekmo za svetovni pokal v balvanskem plezanju na Logu.
- Sodelovali smo na Mladinskem Evropskem prvenstvu v balvanskem plezanju.
- Gospodarska komisija PZS je objavila razpis za helikopterske prevoze in jih tudi razdelila.
- Gospodarska komisija PZS je objavila razpis za svetovalno pisarni, certifikate DPPK in certifikate OPPK.
- Zaključili smo gradnjo čistilne naprave v PUS Bavšica.
- Dogovarjamo se s Policijo za sodelovanje, naj bi namenili 10 ur helikopterskih naletov za urejanje planinskih poti in koč, sodelovali
bomo pri pripravi informacijskih tabel za izhodišča. Dogovor je v končnem usklajevanju.
- Prvi Tončkov dan je bil zaradi slabega vremena odpadel. Sedaj se bodo 6. 7. in 7. 7. 2013 izvajala dela na obnovi SPP.
- Mladinska komisija PZS je objavila razpis za sofinanciranje planinskih taborov.
- MK PZS in PD Zagorje sta organizirala zaključno orientacijsko tekmovanje SPOT Zasavje 2013.
- Turni kolesarji so organizirali dve kramp turci.
- Na Upravi RS za zaščito in reševanje smo se dogovarjali o možnih rešitvah glede tez o požarni varnosti v planinskih objektih.
- Dogovarjali smo se z GURS in MIP glede katastra planinskih poti.
- Priprave na Dan planinskih doživetij – povabilo.
Seji Upravnega odbora PZS so se pridružili še 3 člani UO PZS z glasovalno pravico, kar je skupaj 21 članov oz. 84 %.
AD. 3. Rebalans proračuna PZS 2013
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Rebalans proračuna PZS za leto 2013 je pripravljen zaradi zmanjšanja prejetih sredstev s strani Fundacije za šport in iz sredstev Letnega
programa športa. Na podlagi znanih sredstev, ki smo jih prejeli od zgoraj omenjenih institucij in na podlagi ostalih znanih prihodkov
in odhodkov, je narejen predlog rebalansa proračuna za leto 2013.
Predsednik PZS je povedal, po kakšnem sistemu in metodologiji, ki je bila uporabljena za razvrstitev posameznih športnih panog v
razrede, smo dobili manj sredstev od FŠO kot prejšnja leta.
Urša Mali je povedala, da so prihodki zmanjšani za 7 % glede na lansko leto, zato so zmanjšani tudi odhodki. Številke so bile usklajene s
finančnimi poročili posameznih komisij in odborov. Vera Šmid je dodala, da se je lansko leto nabavilo veliko osnovnih sredstev, zato bo
to tudi prišlo v poštev za amortizacijo. Sredstva od FŠO so padla skoraj za 100.000 €, prav tako sredstva LPŠ, neznanka je tudi članarina.
Jurček Nowakk je povedal, da so se sredstva sicer zmanjšala za 7 %, a kolikor mu je znano, naj bi bilo financiranje MDO PD-jev iz članarine in sedaj so se še ta sredstva odvzela, v MDO PD-ju so presenečeni, da bodo sedaj še manj dobili. Na to temo je razpravljal tudi
Anton Purg, ki je vprašal, zakaj se z rebalansom od vseh organov sredstva najbolj zmanjšujejo ravno za MDO-je, ki so z novim statutom
pridobila nove naloge in je prosil za ustrezna pojasnila. Predsednik PZS je odgovoril, da je dotacija iz članarine za delo MDO PD-jev
enaka, kot je bila lansko leto 18000 €, nižja je dotacija iz sredstev FŠO in sicer iz programa, ki ga PZS vsako leto prijavi na FSO. Letos smo
za ta program prejeli 4.600 €, v lanskem letu pa 14.840€.
Mirko Tovšak je bil mnenja, da ta rebalans sprejemamo komaj po 2 mesecih, ko smo sprejeli finančni plan, pripombo je imel na financiranje
MDO PD-jev, ko se je sprejemal statut je bilo kar nekaj nalog prenesenih na MDO PD-je, na drugi strani pa se je znesek za izobraževanje
kadrov povišal na 34.000 €, zakaj je bilo potrebno rebalans tako povečat. Vera Šmid je odgovorila, da so dotacije MDO PD-jev odvisne
od števila PD-jev, ki so v MDO PD ter od števila članstva. Predsednik PZS je povedal, da se je v Celju sprejemal proračun za leto 2014
in ne za 2013 kot se danes razpravlja. Okvirni proračun PZS za leto 2013 je bil sprejet na skupščini aprila 2012, podrobni pa na seji UO
PZS novembra 2012. Želi, da se podatki podajajo korektno in se ne zavaja društev, zmanjšuje se vir iz FŠO in ne vir članarine (dotacija
MDO PD je sestavljena iz vira članarine in iz vira FŠO).
Generalni sekretar PZS je odgovoril na vprašanje o povečanju sredstev za usposabljanje kadrov, v načrtu so bili podatki, ki so bili v
osnovnem dogovoru konzorcija, sedaj pa so se izpogajale višja sredstva in zato je za usposabljanje višji znesek, vendar so to namenska
sredstva ESS, iz tega se pokrivajo samo določene postavke (stroški predavateljev, najem prostorov, topli napitki, strošek amortizacije za
računalniško opremo).
Manja Rajh je postavila vprašanje, zakaj znesek – strošek poštnine in telefona ni ločen, zanimalo jo je konkretno, kaj se je naredilo na
tem, da se to zniža (predlagala je uporabo aplikacije Skype) in za kaj se koristijo storitve študentskega dela. Prihodki založbe so vsako
leto nižji, zanimalo jo je, koliko je vredna pogodba, ki je sklenjena za trženje in na osnovi česa je ta sklenjena, saj bi morali to pogodbo že
včeraj prekiniti, ker ni nobenega učinka, le izguba. Zanimalo jo je še, kdo ima s PZS sklenjeno avtorsko pogodbo oz. pogodbo o delu in
kaj je bilo narejeno na tem področju, da se stroški na ta račun znižajo. Glede Raziskovalne skupine je mnenje, naj se to zaenkrat zamrzne
in se počaka na boljše čase. Zaloge se ne zmanjšujejo, depozita ni več – sprašuje, kje je denar, in meni, da je to slabo gospodarjenje, ter
da se je premalo naredilo, da bi zveza imela več sredstev na depozitu. Meni, da bi se morali vsi zavedati, da vsi predstavljamo članstvo,
npr. iz njenega MDO PD-ja so bila društva, ki so izpadla iz Planinskega kažipota, pričakovala je vsaj opravičilo. Sredstva za delovanje
MDO PD se zmanjšujejo, določni načrti iz objektivnih razlogov niso realizirani. Financiranje iz sredstev FŠO: prepričana je, da se znotraj
PZS sredstva prelivajo in se sprašuje, kako se bo to odražalo, pričakuje pa tudi pisne obrazložitve za številke, zakaj se je nekomu vzelo
in nekomu dalo. Že decembra je postavila vprašanje, na osnovi česa je bilo računano, da bo članstvo zraslo na 60.000. Finančni načrt ni
utemeljen in obrazložen tako, da bi bil sprejemljiv za njen MDO PD.
Predsednik PZS je odgovoril, da so se raziskovalni dejavnosti za njeno dejavnost zmanjšala sredstva, nominalno pa so se povečala zaradi
sredstev FŠO, ki smo jih dobili za določen projekt. Načrtovanje števila članstva na število 60.000 je bilo preoptimistično, na koncu se je
izkazalo, da je bilo manj članstva. Tekoče poslovanje je likvidno, zveza poravnava svoje obveznosti, imamo pa kar nekaj neplačnikov.
Generalni sekretar PZS je odgovoril, da je bilo poslano opravičilo na PD v Savinjskem MDO PD, ki so izpadli iz Planinskega kažipota z
obrazložitvijo in predlogi, kako to napako rešiti. V lanskem letu smo šli na novega ponudnika telefonskih storitev in pakete prilagajamo
najbolj ugodnim, poglavje založbe: celotna prodaja je potekala preko podjetja, ki tudi sami prodajajo karte in smo se po določenem času
odločili, da je to treba spremeniti. Generalni sekretar je povedal, da je bilo veliko narejeno na prodaji. Avtorske pogodbe so pogodbe za
usposabljanje, pisci PV, avtorji knjig/izdelkov, ki jih izdaja založba. Avtorske pogodbe so se povečala zaradi uvedbe prispevka za ZPIZ
na bruto vrednost avtorske pogodbe, študentski servis je v večini za KŠP, pogodb o delu je minimalno (akviziterji in oskrbnik v PUS
Bavšica lansko leto). Manja Rajh je vprašala, kakšni pogodbi sta sklenjeni s predstavnico za odnose z javnostmi in s trženjem. Vera Šmid
je odgovorila, da sta z obema sklenjeni pogodbi preko njunih statusov s.p. Za pošto in telefon bo podatek podan naknadno. Planinski
sklad je vreden 110.000 € in se napaja iz različnih virov, članarina je sedaj v razmerju 45:55 PZS:PD, stroški na PZS pa ostajajo enaki
in je manj prihodkov za PZS. Dragotin Kuster je dejal, da 7 % zmanjšanje glede na planiranje ni nič drastičnega, to je čisto normalno.
Prihodki so, kakršni so, promocija in informiranje se je drastično povečalo – zakaj je tako. Predlaga, da se del sredstev da na MDO PD,
saj so tudi MDO PD-ji promotorji. Strokovna služba opravlja računovodske storitve, in se ne strinja da se dela zastonj, saj je večji indeks.
Dodal je, da je ostalo 14.000 € od lani, kar je pohvalno, oni pa so bili grajani, ker niso vsega porabili. Treba je razmisliti, kaj bodo glede
na zmanjšanje prihodka lahko v MDO PD delali..
Generalni sekretar PZS: promocija PZS se lahko vidi v dvigu naše prepoznavnosti in pojavljanja v medijih. Marko Vidmar: prevladalo
je mnenje, da MDO PD-ji ne smejo dobiti manj sredstev, kot je bilo predvideno v načrtu. Na postavki avtorskih pogodb in pogodb o
delu je treba marsikaj narediti.
Janez Maček je dejal, da ni prav, da bi sredstva vzeli MDO PD-jev, saj potrebujejo več sredstev. Do konca maja jim na MDO PD s strani
PZS še ni bilo nakazanih sredstev. Predsednik PZS je pojasnil, da se že drugo leto ne nakazuje več sredstev direktno na MDO PD-je.
Predsednik PZS je povedal, da se je predsedstvo do konca leta soglasno in prostovoljno odreklo polni višini kilometrine, zmanjšali so
jo za polovico, z 0,37 € na 0,18 €. Obvestila PZS bodo predvidoma samo še v elektronski obliki, preučili pa bodo še druge možne ukrepe
racionalizacije poslovanja na način, da se v prvi fazi ne krči dejavnosti, ki neposredno izhajajo iz vsebine dela. Od te seje dalje bomo gradiva za sejo UO PZS pošiljali samo še v elektronski obliki. V prihodnosti se bomo morali lotiti sistematičnega in dolgoročnega urejanja
vprašanja Planinske založbe in Planinskega vestnika.
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Predsednik PZS je podal predlog, da bi se iz razvojnega sklada razporedilo 2000 € na MDO PD-je po znanem ključu. Marinka Koželj
Stepic je predlagala, da se 2000 € razdeli na 12 enakih delov.
DOPOLNILNI SKLEP 4/13-06-2013: Upravni odbor PZS potrjuje, da se iz stroškovnega mesta razvojni projekti razdeli znesek
2000 € na vse MDO PD-je v enakem znesku (166, 66 €/MDO PD).
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi ZA (3 glasovi PROTI: Jurček Nowakk, Manja Rajh, Janez Maček).
Marko Vidmar je predlagal, da bi člani UO dobili podatke o polletnem finančnem poslovanju PZS, predsednik PZS mu je zagotovil,
da bo to poročilo podano na naslednji seji UO PZS.
SKLEP 5/13-06-2013: Upravni odbor PZS skladno s sklepom Skupščine PZS 2012 (SKLEP 11-2012) potrjuje rebalans finančnega
načrta PZS za leto 2013 z upoštevanjem dopolnilnega sklepa št. 4/13-06-2013.
Sklep je bil sprejet s 14 glasovi ZA in 7 proti.
AD. 4. Problematika poslovanja visokogorskih koč, ki se oskrbujejo s helikopterji ali konji
Tomaž Willenpart je vse prisotne pozdravil v imenu PD Ljubljana–Matica, ki v letu 2013 prav tako praznuje 120. obletnico delovanja.
Miro Eržen je povedal, da se je vodstvo Planinske zveze Slovenije 9. maja 2013 sestalo s predstavniki planinskih društev, ki upravljajo
visokogorske planinske koče, ter je njihovo oskrbovanje posebej zahtevno, saj je odvisno od helikopterskih prevozov ali oskrbe s konji,
poleg tega se srečujejo tudi z drugimi problemi, specifičnimi za okolje, v katerem delujejo.
Svoje nestrinjanje s predlaganim cenikom najvišjih cen nočitev ter določene prehrane in pijače utemeljujejo s sledečimi argumenti:
• naraščanje vseh vrst stroškov, vezanih na oskrbo in vzdrževanje planinskih postojank ob nespremenjenih cenah nočitev, kar se odraža
v bistveno slabšem finančnem poslovanju,
• zmanjšan obisk planincev zaradi izrazitejših vremenskih vplivov (napoved močnih nalivov ali slabšega vremena ob vikendih),
• nezmožnost pridobivanja sredstev za obnovo in vzdrževanje planinskih koč iz sredstev, zbranih od turistične takse v primerih, ko je
sedež društva izven občine, kjer je locirana planinska postojanka,
• usahnitev virov sponzoriranja podjetij ali drugih donatorjev.
Na osnovi navedenega smatrajo, da bi morali spremeniti priporočene najvišje cene nočitev za člane planinskih društev za prenočevanje
v sobah (manj posteljnih) – znižati obstoječe popuste , saj gre v primeru prenočevanja v dvoposteljnih sobah za »nadstandard«, ki naj
ga tisti, ki ga želi in koristi, tudi plača. Poleg tega bi tudi želeli, da bi tisti, ki so to imeli uvedeno, tudi v bodoče zaračunavali določene
»ekološke« takse.
Na vse to so svoje pisne predloge podali PD Ljubljana–Matica in skupaj tudi PD Gorje, PD Javornik Koroška Bela, PD Srednja Vas v
Bohinju ter PD Radeče.
Manja Rajh je vprašala, zakaj PD Ljubljana–Matica ne da kakšne postojanke drugemu društvu, če je izguba v njihovih kočah tako huda.
Reciprociteta, ki jo dobimo, je namenjena v skupni sklad za koče, Gospodarska komisija PZS pa naj pripravi razpis za vse postojanke,
ki se oskrbujejo s konji oz. helikopterji, na ta razpis naj se prijavijo društva in naj se sredstva namensko razdelijo. France Benedik je
predlagal, da bi se cene oz. popuste sprejemalo na zadnji seji UO v letošnjem letu, da bi bili v začetku leta že vse jasno, kakšne so cene in
popusti, hkrati pa je poti enostranskemu spreminjanju cen in popustov. Janez Maček je vprašal, ali se sploh še splača biti član PZS, če se
razlika med člani in nečlani tako manjša. Predlagal je, da se ukinejo vsi popusti po kočah in se PZS ne vtika v cenovno politiko PD-jev,
ki imajo koče v visokogorju, PZS pa naj o tem obvesti vse podpisnice reciprocitete.
Anton Purg je predlagal, da bi za koče vse kategorije veljali enaki popusti, 50 % v sobah in 30 % na skupnih ležiščih.
Dragotin Kuster je predlagal, da PZS postavi minimalne cene, potem pa vsako društvo samo oblikuje cene glede na obisk in povpraševanje.
Matej Ogorevc je proti takemu zviševanju vode, zajtrki v kočah so slabi, malo dobiš za tako ceno, sploh če greš naprej na celodnevno turo.
Irena Mrak je predlagala kakšno alternativo za vodo, npr. če prineseš svojo steklenico in jo napolniš sam, dolgoročno pa bo potrebno
začeti razmišljati o odstranjevanju plastenk iz narave.
Jurček Nowakk je predlagal, da se v sklep poleg konjev in helikopterja doda tudi tovorna žičnica.
Po razpravi so bili v glasovanje podani:
SKLEP 6/13-06-2013: Upravni odbor PZS se je seznanil s problematiko poslovanja visokogorskih postojank ter zadolžuje Gospodarsko komisijo PZS, da v mesecu septembru 2013 na osnovi kazalcev poslovanja in splošne ocene planinske sezone pripravi
poglobljeno analizo problematike visokogorskih planinskih koč, ki se oskrbujejo s helikopterskimi prevozi ali s konji. Planinska
društva – upravljavci teh planinskih koč, so dolžna v ta namen na poziv GK PZS posredovati vse potrebne podatke. V analizi morajo biti zajete tudi ugodnosti, bonitete ali druge prednosti, ki jih pridobijo navedene planinske koče s statusom planinske koče
v okviru PZS.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom proti (Jurček Nowakk).
SKLEP 7/13-06-2013: Na osnovi analize GK PZS v sodelovanju z upravljavci navedenih koč pripravi predlog sprememb ali dopolnitev veljavnih najvišjih cen prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah in jih predloži v potrditev UO PZS najkasneje
do decembra 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 8/13-06-2013: Upravni odbor PZS na predlog PD sprejema dopolnitev prodajne cene 1,5 l vode, ki tako znaša 4,00 €. Navedena cena velja zgolj za planinske koče I. kategorije, ki se oskrbujejo s helikopterjem ali konji. Za vse ostale planinske koče I.
kategorije velja že določena cena za 1,5 l vode v znesku 3,5 €.
Sklep je bil sprejet s 5 glasovi PROTI (Jurček Nowakk, Irena Mrak, Matej Ogorevc, Janez Maček in Borut Peršolja).
AD. 5. Pravilnik o priznanjih – I. obravnava
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Jože Melanšek je podal obrazložitev, kako je potekala priprava osnutka pravilnika. Predsednik PZS je pojasnil, da mora biti pravilnik
v celoti usklajen s Statutom PZS in odprl razpravo, v katero so se vključili: Jurček Nowakk, ki je podal vrsto predlogov po posameznih
sklepih in jih bo posredoval Odboru za priznanja in Odboru za članstvo PZS, da jih preuči. Janez Maček je vprašal, kam je izginil vpliv
MDO PD-ja pri predlogih za priznanja PZS. Jože Melanšek je pojasnil, da bodo predloge Jurčka Nowakka pregledali in preučili. Glede
vpliva MDO PD-ja pa je pojasnil, da je bilo to potrjeno na usklajevalnem sestanku Odbora s predsednik MDO PD-jev ter dodal, da je zelo
malo MDO PD-jev kdaj karkoli dopolnilo oz. dopisalo v predlogu, razen tega da so predlog samo podpisali. Milena Brešan je povedala,
da so bili pri usklajevanju prisotni tudi načelniki komisij, ki so bili vsi proti, da bi se priznanja komisij ukinila, o tem je bilo govora tudi
na pravni komisiji. Predsednik PZS je predlagal, da se v pravilnik vnese tudi možnost podajanja predloga za priznanje preko portala
Naveza, da se priznanja ločijo na priznanja za posameznike in za organizacije ter o pomenu skupne evidence.
SKLEP 9/13-06-2013: Upravni odbor PZS s podanimi pripombami potrjuje osnutek Pravilnika o priznanjih PZS v 1. obravnavi
in zadolži Odbor za priznanja PZS, da v sodelovanju z Odborom za članstvo PZS preuči podane pripombe in pripravi predlog za
2. obravnavo in sprejem na eni od prihodnjih sej UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Seja Upravnega odbora PZS se je prestavila v prostore Planinske zveze Slovenije. Ob 20.10 je bilo prisotnih še 17 članov UO PZS, kar je
68 %. Sejo je zapustila Manja Rajh.
AD. 6. Pravilnik o raziskovalni dejavnosti – II. obravnava
Slavica Tovšak je podala kratko obrazložitev.
RS PZS je bila ustanovljena s sklepom UO PZS 22. 9. 2011, ter pripravila vsebinski in organizacijski načrt dela, ki je bil vodilo za njeno
delovanje. 65. člen Statuta PZS zahteva sprejem pravilnika raziskovalne skupine, ki ga na predlog predsedstva sprejme UO PZS.
Predsednik PZS je v glasovanje podal:
SKLEP 10/13-06-2013: Upravni odbor na predlog Raziskovalne skupine PZS in predsedstva PZS potrjuje Pravilnik o raziskovalni
dejavnosti in o delu Raziskovalne skupine PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 7. Poslovnik Upravnega odbora PZS – I. obravnava
Damjan Omerzu je podal obrazložitev, glavne vsebinske spremembe se nanašajo na Statut PZS.
Anton Purg je bil mnenja, da so roki v 7. členu prekratki na 20 dni, v drugem odstavku pa na 10.
Marinka Koželj Stepic je postavila vprašanje ali tisti, ki pride s pooblastilom, ali se ga smatra kot namestnika. Jurček Nowakk je predlagal, da se odstavki oštevilčijo oz. oabecedijo sklepi in da se o pravilniku posvetuje še s predsedniki MDO PD-jev, ter še vrsto predlogov
po posameznih sklepih, ki jih je posredoval Odboru za pravne zadeve PZS, da jih preuči. Predloge je podal tudi predsednik PZS, Pravna
komisija bo vse podane predloge preučila. Po končani razpravi je bil podan v glasovanje:
SKLEP 11/13-06-2013: Upravni odbor PZS sprejema osnutek Poslovnika UO PZS v 1. obravnavi in zadolži Odbor za pravne zadeve
PZS, da preuči podane pripombe in pripravi predlog Poslovnika UO PZS za 2. obravnavo in sprejem na eni od prihodnjih sej UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 8. Dvonamenska raba planinskih poti
Tone Jesenko je podal uvodno obrazložitev. Povedal je, da je bilo skladno s sprejetimi popravki in dopolnili k Merilom za dvonamensko
rabo planinskih poti imenovana delovna komisija, ki je za sejo UO PZS pripravila predloge odprtja prvih planinskih poti za dvonamensko
rabo in predlog sestave strokovne skupine PZS za področje dvonamenske rabe planinskih poti.
V razpravi so sodelovali Marinka Koželj Stepic, Jurčekk Nowakk, Janez Maček, Jože Rovan, Igor Mlakar in predsednik PZS. Po
razpravi so bili v glasovanje podani:
SKLEP 12/13-06-2013: Upravni odbor PZS kot vzorčne planinske poti za dvonamensko rabo (tudi s kolesi) na predlog skrbnikov
poti in s soglasjem delovne skupine za dvonamensko rabo planinskih poti registrira:
• planinsko pot OPD Koper: Kubed–Lačna–Kuk–Dvori–Sv. Kvirik–Gračišče–Kubed (na odsekih, ki ne ustreza merilom, se uredijo
obvozi – obvozi niso planinske poti),
• planinsko pot PD Grosuplje: Grosupeljska pot (na odsekih, ki ne ustreza merilom, se uredijo obvozi – obvozi niso planinske poti),
• planinsko pot PD Litija: Bogenšperk–Kostrevnica (v celoti).
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 13/13-06-2013: Upravni odbor PZS daje soglasje in pobudo, da skladno z Zakonom o planinskih poteh skrbniki vzorčnih
dvonamenskih planinskih poti skupaj s PZS predlagajo ministru, pristojnemu za šport, da vzorčne poti določi kot planinske poti,
na katerih je dovoljena vožnja s kolesi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 14/13-06-2013: Upravni odbor PZS določa, da morajo biti dvonamenske planinske poti označene skladno z Merili za
dvonamensko rabo planinskih poti najkasneje 14 dni po izdani odločbi ministra. Table za označevanje vzorčnih dvonamenskih
planinskih poti zagotovi KTK PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 15/13-06-2013: Upravni odbor PZS na podlagi 6. točke Meril za dvonamensko rabo planinskih poti imenuje strokovni
odbor v sestavi: vodja Tone Jesenko (podpredsednik PZS), predstavnik KPP PZS Igor Mlakar, namestnik predstavnika KPP PZS
Albin Žnidarčič, predstavnica KVGN PZS Irena Mrak, namestnik predstavnice KVGN PZS Milan Naprudnik, predstavnik KTK
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PZS Jože Rovan in namestnik predstavnika KTK PZS Peter Šilak. Mandat strokovnega odbora je do volilne skupščine PZS 2014.
Z imenovanjem strokovnega odbora preneha z delom delovna skupina za dvonamensko rabo planinskih poti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 9. Združenje planinskih organizacij Balkana/Balkan Mountaineering Union – BMU
Borut Peršolja je podal kratko obrazložitev.
Mirko Tovšak je podprl pobudo in postavil vprašanje, da bi uveljavljali popuste s pobratenim društvom, tako kot drugje v tujini, in ali
bo to članstvo to omogočalo. Borut Peršolja je odgovoril, da, ker imamo že podpisano reciprociteto, ne moremo to urediti z državami
Balkana. Na seji BMU pa so sprejeli dopolnilo k dogovoru, ki določa, da ostale planinske organizacije, ki niso podpisale dogovora,
omogočajo našim članom, da lahko koristijo popuste pri njih, oni pa pri nas ne morejo. Po kratki razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 16/13-06-2013: Upravni odbor PZS soglaša, da PZS posreduje vlogo Združenju planinskih organizacij Balkana (Balkan Mountaineering Union – BMU) za pridobitev statusa polnopravne članice v Združenju planinskih organizacij Balkana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 10. Datum Skupščine PZS za leto 2014
Na podlagi 32. člena Statuta PZS in sklepa 15. seje UO PZS (24/04-04-2013), ki je potrdil lokacijo skupščine PZS za leto 2014, ki bo na
predlog PD Krka Novo mesto v Novem mestu, se določi datum skupščine, ki bo leta 2014 v Novem mestu v soorganizaciji PD Krka
Novo mesto.
SKLEP 17/13-06-2013: Upravni odbor PZS potrjuje, da bo Skupščina PZS 2014 potekala v soboto, 12. aprila 2014, v Novem mestu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 11. Članstvo MK PZS v Mladinskem svetu Slovenije
Matej Ogorevc je podal kratko obrazložitev, Borut Peršolja je povedal, da je PZS že bila članica Mladinskega sveta, celo med ustanovnimi članicami.
SKLEP 18/13-06-2013: Upravni odbor PZS je seznanjen in soglaša s sklepom Zbora mladinskih odsekov o včlanitvi MK PZS v
Mladinski svet Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Manja Rajh je že odšla, zato je predsednik PZS povedal, da bo dodatno pojasnilo poslano članom UO PZS preko el. pošte.
Matej Ogorevc je povedal, da MK PZS sprejema nov pravilnik, ker to zahteva Statut PZS, trenutno teče javna razprava na to temo. Povabil je vse člane UO PZS k sodelovanju, rok za pobude je 15. september 2013, prosil je, da se poziv preko predsednikov MDO PD-jev
posreduje na PD in Pokrajinskim odborom MO, da bo razprava res široka.
AD. 13. Razno
Jurček Nowakk glede vodenja prostovoljnih ur v organih PZS misli, da se še vedno ne vodijo ure, ki smo jih dolžni voditi, za to so
bila že podana vodila in še vedno ni odgovora. Slavica Tovšak je povedala, da je obrazec pripravljen, ostaja samo dilema, kdo bo vodil
ure – strokovna služba PZS ali vsak sam.
Generalni sekretar PZS je povedal, da so bile za vse organe za lansko leto vnesene prostovoljne ure v sistem Naveza. Predsednik PZS
je predlagal, da se obrazec pošlje vsem vodjem odborov oz. naj delovna skupina to uredi, da se zadeva spelje.
Jurček Nowakk glede pravilnika MDO PD sprašuje, kdaj bo pripravljen. Slavica Tovšak je povedala, da naj predsedniki MDO PD
pripravijo pravilnik, ki se ga da v pregled Pravni komisiji PZS in naprej potem na sejo UO PZS.
Jurček Nowakk je glede sklada MDO PD omenil, da je bila pred 3 sejami podana prošnja iz njihovega MDO PD in sprašuje, zakaj
njihova prošnja ni bila upoštevana. Predsednik PZS je odgovoril, da so bili porabniki za ostala sredstva sklada že potrjeni na Skupščini
PZS, MDO PD-ji naj se dogovorijo o skupnem projektu, ki se bo financiral iz sklada.
Seja je bila končana ob 21.30.
Zapisala:
Mija Damjan-Stegu,
vodja pisarne PZS

Matej Planko, 									Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS								predsednik PZS
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ZAPISNIK REDNEGA ZBORA MARKACISTOV
ki je bil v soboto, 26. 1. 2013, v avditoriju Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu, Zabrv 12, Ig, s pričetkom ob 9. uri.
Lista prisotnosti je priloga zapisniku.
Zbrane je pozdravil načelnik KPP PZS Igor Mlakar in začel z drugo točko dnevnega reda ter v izvolitev podal predloge za delovno
predsedstvo.
Ad. 2. Izvolitev organov zbora markacistov
V organe zbora markacistov so bili predlagani:
- za delovno predsedstvo: Bogdan Seliger, predsednik, in člana Marjana Jelen, PD Medvode, Roman Močnik, PD Prevalje,
- za verifikacijsko komisijo: Stanko Gašparič, PD Rečica ob Savinji, Mladen Živkovič, PD Krka Novo mesto, Aleš Mohar, PD Litija,
- za zapisnikarico: Mijo Damjan-Stegu in za overovatelja zapisnika: Albin Žnidarčič, PD Sežana, Naja Kavčič, PD IMP.
Sklep 1-2013: Delovni predsednik je v glasovanje podal predlagane organe zbora markacistov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 3. Pregled in potrditev dnevnega reda
Predsednik DP je ugotovil, da Zbor lahko prične z delom in predlagal
DNEVNI RED:
1. Evidentiranje prisotnosti (od 9.00 do 9.30)
2. Izvolitev organov zbora markacistov
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Predlog poslovnika zbora markacistov
5. V spomin Tonetu Tomšetu
6. Pozdravi vabljenih
7. Poročilo verifikacijske komisije
8. Potrditev poslovnika zbora markacistov
9. Poročilo načelnika KPP o delu komisije za leti 2011 in 2012
10. Razprava in sprejem sklepov
11. Informacija o sestavi KPP
12. Potrditev programa komisije za leto 2013–2014
13. Razno
Sklep 2-2013: V glasovanje je bil podan predlagani dnevni red.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 4. Predlog poslovnika zbora markacistov
Delovni predsednik je podal je predlog poslovnika, razprave na podan predlog poslovnika ni bilo.
Ad. 5. V spomin Tonetu Tomšetu
Podana je bila kratka predstavitev o liku dolgoletnega načelnika komisije za planinske poti Toneta Tomšeta, predstavitev je podala
Katarina Kotnik.
Ad. 6. Pozdravi vabljenih
V imenu vodniške komisije je vse prisotne pozdravil Albin Žnidarčič, prav tako pa še načelnik KTK Jože Rovan, ki je povedal, zakaj
sploh se je ustanovila KTK. Povedal je, da bo potrebno sožitje med KPP in KTK, brez konfliktov, saj drugače ne bo šlo. Izpostavil je željo
KTK ustanoviti in vzpostaviti primerne odnose (vodniki KTK), sodelovanje med KPP, KVGN in KTK. Vsi skupaj bi delali na kriterijih
za odpiranje plana poti, tudi za kolesarje. Določene poti se bodo odprle tudi za dvonamensko rabo.
Ad. 7. Poročilo verifikacijske komisije
Stanko Gašparič je podal poročilo verifikacijske komisije: »Zbor markacistov ugotavlja, da je na zboru 107 delegatov, udeležba 60,45 %,
to je več kot polovica zahtevane udeležbe, kar pomeni, da je zbor markacistov sklepčen in lahko nadaljuje delo ter sprejema in potrjuje
sklepe.«
Ad. 8. Potrditev poslovnika zbora markacistov
Delovni predsednik je v glasovanje podal predlog sklepa
Sklep 3-2013: Zbor markacistov potrjuje svoj poslovnik v predlagani obliki.
Sklep je bil soglasno sprejet
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Ad 9. Poročilo načelnika KPP o delu komisije za leti 2011 in 2012
Gradivo je bilo delegatom poslano skupaj s sklicem zbora. Poročilo o delu komisije v letih 2011 in 2012 je podal načelnik KPP Igor Mlakar.
V razpravi so sodelovali Maksimiljan Kotnik (PD Dravograd), Janez Piskar (PD Tržič), Stanko Gašparič (PD ZZV Celje) in Marjan Mally.
Predlog sklepa 3: Zbor markacistov potrjuje poročilo načelnika KPP PZS o delu komisije za leti 2011 in 2012.
Ad. 10. Razprava in sprejem sklepov
Zbor markacistov potrjuje poročilo načelnika KPP PZS o delu komisije za leti 2011 in 2012
Ad. 11. Informacija o sestavi KPP PZS
Igor Mlakar načelnik KPP PZS je povedal, da je namesto preminulega dolgoletnega načelnika in člana KPP PZS Toneta Tomšeta povabil k sodelovanju in delu v komisiji, kot člana komisije, Gabrijela Podobnika, člana in podpredsednika Planinskega društva Cerkno,
markacista, št. značke: 409.
Omenjeni je pristal na članstvo v Komisiji za planinske poti.
Ker razprave ni bilo je delovni predsednik v glasovanje podal
Sklep 4-2013: Zbor markacistov je seznanjen s sestavo in nalogami članov KPP PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet
Ad. 12. Potrditev programa komisije za leto 2013–2014
Igor Mlakar
Potrditev programa komisije za leto 2013–2014
Sprememba pravilnika o delu glede na nov statut.
Predlog sklepa 6: Zbor markacistov potrjuje program dejavnosti komisije za obdobje 2013–2014.
Ad. 13. Razno
Marjan Mally je povedal, da so se včasih razburjali nad kolesarji, ki so najmanjši problem, sedaj so največji problem moto–crossarji,
štirikolesniki, ki uničujejo poti, so arogantni, mi pa smo brezmočni. Povedal je o sistemu, ki ga imajo v Avstriji, urejeno s tablami, kaj je
prepovedano. Predlagal je, da bi to zadevo uredili z oznakami, za koga je pot prepovedana.
Igor Mlakar je vse prisotne povabil na delavnice o planinskem gospodarstvu, ki so istočasno potekale v Izobraževalnem centru na Igu.
Skupaj z Viko Meterc sta skupaj povabila na skupno delovno akcijo v spomin na Toneta Tomšeta vsaj 1 x letno. Kot primer je povedal
Mladen Živkovič, MDO PD Dolenjske in Bele Krajine, ki je predstavil njihovo akcijo (vsaj 2 x letno), kjer vsi markacisti MDO PD-ja
pridejo na eno določeno lokacijo (kjer je res potrebna obnove ali popravila) in skupaj poprimejo in delo je hitro končano.
Daniel Henegellman je pohvalil delo markacistov v MDO PD Podravja.
Tomaž Kumer, PD vinska Gora, je predlagal, da bi se povezali z občinami, ki so ob Pohorju, da bi kaj naredili glede teh uničevalcev
(moto–crossarji in štirikolesnik). Kot drugo, da bi skupaj uredili pot od Sedlarjevega do Ljubnega od Savinji. Postavil je vprašanje, kdaj
bo izšla karta Menina planina.
Jože Rovan mu je odgovoril, kako poteka plan izdelave karte, v kakšni fazi je sedaj, točnega datuma mu ni znal podati.
Jože Rovan se je dotaknil teme varovanje planinskih poti.
Zbor je bil s tem zaključen.
Zapisala:						
Mija Damjan-Stegu l. r.							

Predsednik delovnega predsedstva:
Bogdan Seliger l. r.

Overovatelja zapisnika:
Naja Kavčič l. r.
Albin Žnidarčič l. r.

O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E

75

Številka: 250/2013
Datum: 23. 2. 2013

ZAPISNIK ZBORA DELEGATOV KOMISIJE ZA VARSTVO
GORSKE NARAVE PZS
Zbor delegatov Komisije za varstvo gorske narave PZS je bil v Izobraževalnem centru na Igu, v soboto, 23. 2. 2013, s pričetkom ob
15. uri.
Prisotni delegati MDO PD: Marija Klofutar – MDO PD Gorenjske, Petra Frelih – MDO PD Gorenjske, Janez Juvančič – MDO PD
Koroške, Janez Senica – MDO PD Koroške, Alenka Zega – MDO PD Ljubljana, Ivica Mravlje – MDO PD Ljubljana, Vlasta Medvešek
Crnkovič – MDO PD Zasavja, Olga Kržan – MDO PD Zasavja, Kumer Tomaž – Savinjski MDO PD, Marija Lesjak – Savinjski MDO
PD, Marjan Marn – MDO PD Kamniško Bistriškega območja, Miro Soban – MDO PD Posočja, Bojan Brezovar – MDO PD Dolenjske
in Bele Krajine.													
Prisotni delegati izmed naključno izbranih VGN: Marijan Denša – PD Nazarje, Padjan Danica – PD Vrelec Rogaška Slatina, Miklič
Marija – PD RTV Ljubljana, Kocbek Urška – PD Fram, Rastko Brečko – PD Lovrenc na Pohorju, Maksimiljan Senica – PD Bricnik Muta,
Blažič Megi – PD Tolmin.
Prisotni člani KVGN PZS: Janez Bizjak, Milan Naprudnik, Marjeta Keršič Svetel, Marija Bašelj, Simona Zorko
Ostali prisotni: Borut Peršolja, podpredsednik PZS, Jože Rovan, načelnik KTK PZS, Luzar Martin, predstavnik VK PZS, Mojca Starič,
Milan Vodnik, Vinko Hafner, Minka Koprek, Bedrač Janez, Udovič Tončka, Brula Alenka, Potočnik Klavdija, Tokič Tončka, Zdravko
Damjanovič, Helena Kermauner, Alojzija Paulus, Jani Koren, Tina Medved.
Uvodoma je Načelnik KVGN PZS Janez Bizjak pozdravil vse navzoče, še posebej Boruta Peršoljo, podpredsednika PZS, Jožeta Rovana,
načelnika KTK PZS, Martina Luzarja, predstavnika VK PZS in Zdenko Mihelič, predstavnico PZS za odnose z javnostmi. Za potek
zbora je predlagal naslednji
DNEVNI RED:
1. Evidentiranje prisotnosti (od 14.30 do 15.00)
2. Predavanje Marjete Keršič Svetel z naslovom Planinstvo kot blagovna znamka (1 h)
3. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora KVGN
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Poročilo o delu KVGN in finančno poročilo za leto 2012
6. Razprava o poročilih
7. Predstavitev in potrditev programa dela in finančnega načrta KVGN za leto 2013
8. Nadomestne volitve
9. Podelitev priznanj dr. Angele Piskernik , ter podelitev majic in značk in diplom tistim VGN, ki jih ni bilo na zaključku na Planini Razor
10. Razno
Na dnevi red ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP 1/23.02.: Zbor KVGN potrjuje predlog dnevnega reda.
Nato je Načelnik KVGN nadaljeval z svojim uvodnim nagovorom, navajam:
Spoštovani varuhi in varuhinje gorske narave, spoštovani gorski stražarji!
Živeti in delati v Alpah ali v krajih pod gorami, pri tem mislim na vso Slovenijo in ne samo na njen geografski alpski del, je poseben privilegij.
Milijoni ljudi iz velikih in onesnaženih evropskih mest nam to zavidajo. Delati in živeti za Alpe, prostovoljno in zavzeto, z žarom in
delovnim elanom kot varuh gorske narave, pa ni samo delo, ampak posebno poslanstvo in način življenja, življenjski stil.
Poseben privilegij, ki si ga je potrebno zaslužiti in prislužiti z večletnimi izkušnjami, s sposobnostjo, dodatnim znanjem, predvsem pa z
ljubeznijo in s spoštovanjem do gora in njihove čudežne lepote.
Vsakoletni zbor VGN ni namenjen le programskim formalnostim in poročilom o našem delu, ampak ga razumem tudi kot priložnost
za izmenjavo izkušenj, utrjevanje prijateljstva in medsebojne povezanosti. … In za zahvalo vašemu delu za varovanje gorske narave, za
zahvalo vašim naporom, ki v današnjem času niso vedno dobro sprejeti, pravilno razumljeni in primerno ovrednoteni.
Varovati in se boriti za nekaj, kar nima cene, ampak neskončno vrednost, naše družbeno okolje največkrat ocenjuje kot nepotrebno
zaviranje razvoja, usmerjenega v varljivo stalno rast. Narave in njenih vrednot ne moremo meriti, ker so neprecenljive, nemerljive in
neizmerljive. Ali kot je rekel Einstein: kar lahko štejemo, ni vredno šteti, kar pa je vredno, tega ne moremo šteti.
Nepokvarjene gorske narave, zadnjih oaz skrivnostne divjine, je vedno manj, potreba po njej in iskanje mirnih predelov za duhovno
bogatitev in stresno sprostitev, pa sta vedno večja.
Delitev na tiste, ki naravo razumemo kot nekakšen posvečen prostor, ki nam ga je dano obzirno obiskovati in doživljati, in na tiste, ki bi
naravo spreminjali, izkoriščali, tržili in uničevali z izgovori in lažmi o javnih koristih,
je enaka delitvi na tiste, ki jo skušamo varovati in na tiste, ki našega odgovornega dela ne razumejo, ga omalovažujejo, prezirajo in se iz
nas pobalinsko in netolerantno norčujejo po raznih spletnih omrežjih. Primer: netolerantne in objestne žaljivke, ki smo jih na forumih
lahko brali v zvezi z našimi opozorili o divjanju brezobzirnih gorskih kolesarjev.
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Verjamem, da tovrstno nerazumevanje vašega dela ne zaustavlja vaše prepričanosti v pravilnost vašega plemenitega poslanstva. Nasprotno.
Iz lastnih izkušenj vem, da so me neutemeljene in zlagane kritike vedno le še bolj utrdile in dale novo energijo za prerojeno razgaljanje
neodgovornega ravnanja z naravo.
Spoštovani varuhi in stražarji: ne pričakujte, da boste v javnosti spoštovani in pohvaljeni. Toda vedno več nas je. In to spoznanje naj
vam bo pohvala.
Naši napori za varovanje gorske narave se soočajo z izzivi, ki jih pred 40 leti nismo poznali. Živimo v času, ko ni več dovolj le opozarjati
na obzirnost in spoštovanje rastlinskega in živalskega sveta. Tisto o trganju planinskih rož in odnašanju smeti v dolino postaja preteklost.
V gore, v planinstvo in gorništvo skuša prodreti neustavljiva tržno in koristoljubno naravnana miselnost, pohlep po komercialnem
izkoriščanju in trženju naravnih vrednot. Vedno bolj agresivni so lobiji, ki jim gore ne pomenijo ničesar drugega kot poligon in areno
za ponorelo adrenalinsko nasilje vseh vrst, ki si prilaščajo gore kot tako imenovano še ne izkoriščeno tržno nišo.
Izjemno občutljive in ranljive Alpe, tudi slovenski gorski svet, - postajajo neopazno in ob preziranju avtentičnih interesov prebivalcev
Alp, - arena za izkoriščanje, ki ga usmerjajo lobiji izven Alp. Koristoljubni interesi teh lobijev, ki v Alpah nikoli niso ničesar sejali, da bi
bili upravičeni do žetve, si Alpe preprosto lastijo in jim z megalomanskimi projekti spreminjajo podobo, uničujejo krajinsko in kulturno
identiteto.
Tudi Alpska konvencija, to novo upanje za Alpe, kot smo jo zanosno imenovali pri njenem začetku, stoji pred novimi nalogami, ki jih bomo
morali dopolniti z novimi protokoli: kako obvarovati Alpe pred nasiljem kapitala, bank, korporacij, multinacionalk in vrtoglavo bogatih
posameznikov, ki jim, za nas sveti svet Alp, ne pomeni ničesar svetega. Nove naloge čakajo tudi na vas, spoštovani varuhi in stražarji.
Kot veste, sem predsedstvu PZS novembra 2012 sporočil, da odstopam z mesta načelnika KVGN, ostajam pa član komisije. Prepričan
sem, da morajo vodenje komisije prevzeti mladi, z novo energijo za nove izzive.
Ad. 1.
Evidentiranje prisotnosti je potekalo od 14.30 ure do 15.00.
Ad. 2.
Po uvodnem pozdravu načelnika Janeza Bizjaka je sledilo enourno predavanje Marjete Keršič Svetel z naslovom Planinstvo kot Blagovna
znamka.
Ad. 3.
Načelnik Janez Bizjak je podal predlog delovnih organov zbora.
Delovno predsedstvo: Milan Naprudnik, predsednik; Tomaž Kumer, član; Miklič Marija, članica.
Verifikacijska komisija: Marta Bašelj, predsednica; Bojan Brezovar, član; Marijan Denša, član.
Zapisnikar: Klemen Petek.
Overovatelja zapisnika: Vlasta Medvešek Crnkovič, Miro Soban.
Ker drugega predloga ni bilo je dal Načelnik KVGN Janez Bizjak predloge na glasovanje.
SKLEP 2/23.02.: Zbor KVGN potrjuje delovne organe zbora v predlagani sestavi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Načelnik Janez Bizjak je predal besedo predsedniku delovnega predsedstva Milanu Naprudniku, ki je v imenu delovnega predsedstva
najprej pozdravil vse prisotne in se zahvalil za zaupanje.
Ad. 4.
Pred nadaljevanjem zbora je za ugotovitev sklepčnosti zaprosil za poročilo predsednico verifikacijske komisije Marto Bašelj.
Predsednica Verifikacijske komisije Marta Bašelj je poročala, da je na zboru prisotnih 20 od 36 delegatov, kar pomeni, da je zbor sklepčen
in da lahko nadaljuje s svojim delom.
Ad. 5.
Delovni predsednik je zopet dal besedo načelniku Janezu Bizjaku, ki je podal poročilo o delu KVGN in finančno poročilo za leto 2012.
Poročilo je priloga tega zapisnika.
Posebej je izpostavil pripravo strokovnih stališč komisije do načrtovanih akcij in posegov v gorsko naravo. Glede Zakona o vožnji v
naravnem okolju je povedal, da se s strani Ministrstva za Kmetijstvo in okolje v zadnjih dveh letih ni spremenilo nič, s pripombami na
osnutek zakona je v letu 2011 sodelovala tudi KVGN. S sprejetjem zakona bo zelo težko, saj so v ozadju močni lobiji, ki nasprotujejo
njegovemu sprejetju. PZS in ostale nevladne organizacije bodo za njegovo sprejetje poizkušale poiskati druge poti, saj preko ministrstva
očitno ne bo šlo.
Marjeta Keršič Svetel je pripravila obširne pripombe na predlog Okoljevarstvenega in Naravovarstvenega kodeksa. Podane so bile
pripombe in dopolnitve na osnutek načrta upravljanja TNP. Eden izmed ciljev komisije je pridobitev ustreznega statusa VGN, ki bo
primerljiv s statusom naravovarstvenih nadzornikov.
Predsednik DP se je načelniku Janezu Bizjaku zahvalil za podano poročilo. Pred nadaljevanjem je dal na glasovanje odločitev, ali naj
bodo volitve javne ali tajne. Soglasno je bil sprejet
SKLEP 3/23.02.: Na današnjem zboru se izvedejo javne volitve.
Ad. 6.
Predsednik DP je najprej povabil k besedi Boruta Peršoljo, podpredsednika PZS, ki je uvodoma pozdravil vse prisotne v imenu predsedstva PZS in predsednika PZS Bojana Rotovnika. PZS vstopa v teden, ko bomo obeležili 120-letnico ustanovitve SPD. Janezu Bizjaku
se je zahvalil za njegovo opravljeno delo na mestu načelnika KVGN. Izrazil je zadovoljstvo in veselje, da je pred dobrima dvema letoma
sprejel to vlogo.
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V nadaljevanju se je dotaknil nekaterih vsebinskih zadev. Potrebno si je odgovoriti na posamezna vprašanja, med drugim kaj bo s planinstvom v prihodnje? V Statutu PZS, ki je bil sprejet na lanski skupščini, je nova vsebina – programska vodila PZS. Kaj bo težišče slovenskega
planinstva v naslednjih 10- ih letih, prisotne je povabil na razpravo o tej temi. Eno od vprašanj je tudi Planinstvo kot blagovna znamka,
poiskati je potrebno odgovore na vsebinska in organizacijska vprašanja. Sama PZS je izjemna naravovarstvena organizacija tudi zato,
ker so naravovarstvene vsebine zastopane v vseh programih izobraževanja. Naslednja tema je dvonamenske poti, kjer je v razpravah
znotraj PZS ves čas sodeloval Janez Bizjak. Tudi oskrba s konji je večplasten problem. KVGN je znala vseskozi sodelovati v dialogu in
predlagati tudi konstruktivne rešitve za določene probleme. Glede statusa VGN je podal svoje osebno mnenje, da je naša organizacija
prostovoljska in ne organa nadzora, zato se ne strinja, ds bi VGN pridobili pristojnosti naravovarstvenih nadzornikov. Se pa vsekakor
strinja, da je treba debato glede tega nadaljevati.
Izpostavil je samoomejevanje planinske organizacije, ki se kaže med drugim tudi v tem, da začnemo čistilne naprave graditi bistveno
prej, kot to določa država. Vedno smo bili sposobni iti en ali dva koraka naprej, šele potem se je »zganila« tudi država. V začetku mandata
novega vodstva PZS se je pripravil veli nabor projektov Alpske konvencije – 19 projektov, žal pa do danes niti enega projekta nismo uspeli
uresničiti. Denar ni problem, gre za problem povezovanja med različnimi komisijami znotraj PZS. Izrazil je priznanje Jožetu Rovanu
in Martinu Luzarju, ki sta se v imenu svojih komisij udeležila današnjega zbora. Upa, da bo v prihodnje prišlo do večjega uresničevanja
protokolov Alpske konvencije na ravni PZS, če že država teh na žalost ne uresničuje.
Zaključil je z Varuhom pravic gora, ki ga opredeljuje novi statut. Presenetilo ga je nasprotovanje tej inštituciji. PZS v Sloveniji nima
opozicije. Planinci povzročamo motnje in negativne posledice v prostoru. V okviru PZS je potrebno okrepiti opozicijo. Rabimo nekoga,
ki ne bo komisija, ki je vpeta v celotno delovanje PZS, in to je Varuh pravic gora. Tudi to je po njegovem eden tistih korakov, kjer smo
lahko korak pred državo.
Predsednik DP se je zahvali za stališča in izzive Borutu Peršolji.
Bojan Brezovar je vprašal, zakaj je PZS spremenila stališče KVGN glede načrtovanja gradnje smučišča Bohinj 2864, zaradi česar je
komisija umaknila svoj podpis.
Odgovor je podal Borut Peršolja, ki pravi, da PZS nima enotnega stališča. PZS je 8-krat povabila investitorja na sestanek. Neposrednega
dialoga ni bilo. Zgodba se je vleka leto in pol. Komisija je bila proti, MDO PD Gorenjske pa za, zato PZS nima jasnega stališča glede tega.
Ta trenutek imamo jasno stališče KVGN in MDO PD Gorenjske, nimamo pa jasnega stališča PZS.
Janez Bizjak je podal odgovor glede varuha pravic gora. KVGN tega vprašanja ni dala na stran in je o temu razpravljala, vendar ni prišlo
do enotnega mnenja komisije. To ni tabu tema. Prav bi bilo, da slišimo tudi stališče MDO PD-jev.
Milan Naprudnik meni, da smo znotraj PZS sposobni rešiti vprašanje dvonamenske rabe planinskih poti.
Jože Rovan – načelnik KTK PZS: Počasi smo vzgojili ljudi, da so gore čiste, kar je velik uspeh KVGN in celotne PZS. Pove, zakaj je nastala
Komisija za turno kolesarstvo. Začeli so vzgajat, sprejeli priporočila in vzgajat vodnike. Država se na tem področju nekako ne zgane.
Na pobudo predsedstva PZS so poizkušali znotraj KTK, KPP in KVGN doseči soglasje glede dvonamenske rabe poti. Za dvonamensko
rabo so zanimive gozdne vlake. Začeli bi z vzorčnimi potmi. Delamo na temu, da se «klima« izboljša VGN je povabil k sodelovanju na
tem področju.
Marjeta Keršič Svetel je podala repliko na inštitucijo Varuha pravic gora. Oseba, ki si bo to vlogo nadel, njeno življenje ne bo lahko.
Zameriš se vsem in nimaš nikogar, ki ti bi stal za hrbtom. Taki osebi je potrebno zagotoviti doživljenjsko rento minimalnega preživetja.
Pove svojo izkušnjo iz Mountain Wilderness.
Vremščica je bila tudi na seznamu za izgradnjo vetrnih elektrarn, kar bi zmanjšalo vedutno vrednost svetovne dediščine Škocjanskih jam,
vendar projekt ni padel v vodo zaradi tega, ampak zaradi travniške uši, ki je na vrhu seznama ogroženih vrst v Evropi, to zgodbo je navezala
na dvonamensko rabo poti, kjer se moramo po njenem več pogovarjati o negativnih doživetij »bližnjih srečanj« kolesarjev in planincev.
Vlasta Medvešek Crnkovič se je zahvalila Marjeti Keršič Svetel za zanimivo in sodobno delavnico. Ali je planinstvo tržna znamka, ki je
vredno zaupanja, ki ima jasne namene in trajne vrednote in je prepoznavna? Gotovo je večina planincev in planinskih društev takih,
kot pa je bilo slišati iz razprave, da PZS nima stališča glede gradnje smučišča, pa se lahko vprašamo kje so sedaj te vrednote in ti nameni.
PZS premalo sodeluje z organi in komisijami znotraj zveze in ne sme biti sama sebi namen, tako ne bo mogla postati tržna znamka,
ampak nas bodo vsi povozili, od turističnih društev in adrenalinskih športov naprej, ki so bolj agresivni, bolj prepoznavni in se znajo
bolje tržiti. PD se premalo približajo današnjemu človeku. Premalo najdemo pot do mladine. PZS se premalo pojavlja v medijih. Varuhi
gorske narave so premalo prepoznavni.
Janez Senica je povedal, da ponekod ob smučiščih delajo proge za »spustaše« in da bi bilo zanimivo izvajati takšno sodelovanje.
Odgovoril je Jože Rovan, ki je predstavil dobro prakso iz Mariborskega Pohorja, kjer je sedaj veliko manj problemov kot drugod, ker
so se kolesarji kanalizirali na tem področju. Upa, da se bo to zgodilo tudi na ostalih smučiščih, da se v bodo v okolici smučišč pripravili
poligoni za turne kolesarje.
Po razpravi je predsednik DP predlagal v sprejetje naslednji
SKLEP 4/23.02.: Zbor KVGN potrjuje poročilo o delu in finančno poročilo KVGN za leto 2012, pobude in predloge iz razprave pa
vključi v plan dela za leto 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 7.
Predsednik DP zopet povabi k besedi načelnika Janeza Bizjaka, da predstavi program dela in finančni načrt KVGN za leto 2013. Program
dela in finančni načrt KVGN za leto 2013 sta v prilogi zapisnika.
Poudarek dela bo na ažurnem spremljanju in odzivanju na nedovoljene posege v gorskem prostoru in priprava strokovnih stališč, prav
tako bo komisija podajala pripombe in stališča pri pripravi nove zakonodaje. Potrebno bo okrepiti sodelovanje komisije z OVGN pri
MDO PD-jih.
Na predlog programa komisije ni bilo pripomb in dopolnitev. Predsednik DP je dal na glasovanje naslednji
SKLEP 5/23.02.: Zbor KVGN potrjuje program dela in finančni načrt KVGN za leto 2013.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad. 8.
Predsednik DP povabi k besedi načelnika Janeza Bizjaka, ki je na kratko predstavil potek zbiranja kandidatur novega načelnika (načelnice)
komisije za kar je bil objavljen javni razpis. Komisija za izvedbo nadomestnih volitev je prejela eno kandidaturo in sicer kandidaturo dr.
Irene Mrak. Skupaj z Marjeto Keršič Svetel, predsednico komisije za izvedbo nadomestnih volitev, sta predstavila njeno kandidaturo in
hkrati opravičila njeno odsotnost na današnjem zboru.
Predsednik DP je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP 6/23.02.: Zbor delegatov KVGN se je seznanil z odstopom načelnika KVGN Janeza Bizjaka.
Sklep je bil soglasno sprejet. Predsednik DP je pozval prisotne, da se z aplavzom zahvalimo za njegovo opravljeno delo na mestu načelnika KVGN.
SKLEP 7/23.02.: Zbor KVGN potrjuje za načelnico KVGN Dr. Ireno Mrak. Načelnica bo svojo funkcijo opravljala do konca mandata KVGN.
Sklep je bil sprejet, za je glasovalo 19 delegatov, proti 1 delegat.
Ad. 9.
Na podlagi razpisa za podelitev priznanj Dr. Angele Piskernik in prejetih predlogov je KVGN na svoji seji, dne 21. 11. 2012, sprejela sklep
o prejemnikih priznanj KVGN. Priznanja je podelil zdaj že bivši načelnik KVGN Janez Bizjak.
Podeljena so bila naslednja priznanja Dr. Angele Piskernik:
• Bronasta priznanja so prejeli: Mojca Starič– PD Polet Šentrupert, Olga Kržan– PD Brežice, Ivica Mravlje– PD Rašica, Matej Šnuderl–
PD Fram, Borut Cerkvenič– PD Drava Maribor, Marija Miklič– PD RTV Ljubljana, Gregor Bregar – PD Lisca Sevnica, Tomaž Kumer
– PD Vinska gora, Simona Zorko – PD Krim.
• Srebrno priznanje je prejel Albin Žnidarčič – PD Sežana.
• Zlato priznanje je prejel Vinko Hafner – PD Škofja Loka.
V nadaljevanju so bile podeljene diplome in značke tistim novopečenim VGN, ki se niso mogli udeležiti septembrskega zaključka tečaja
na Planini Razor. Majice pa so novopečeni VGN prejeli po zaključku zbora.
Ad. 10.
Predsednik DP je odprl razpravo pod točko razno.
Janez Bizjak predlaga, da se zbor seznani z zelo aktualno problematiko, predlogom Direktive EU o privatizaciji oskrbe z vodo. Izkušnje
CIPRE s tem problemom je predstavila Marjeta Keršič Svetel. V nadaljevanju je Janez Bizjak predstavil osnutek protesta Zbora KVGN
proti tej direktivi. Navajam:
PROTEST PROTI NAČRTOVANI DIREKTIVI EU O PRIVATIZACIJI OSKRBE Z VODO
Udeleženci zbora so se seznanili z aktualno protestno akcijo evropskih nevladnih organizacij, zveze CIPRA in nekaterih alpskih mest
(Grenoble) proti načrtovani Direktivi EU, ki predvideva privatizacijo oskrbe z vodo, kar pomeni privatizacijo javnega/splošnega interesa
na, za prebivalce Alp najbolj občutljivem področju, to je pri upravljanju s pitno vodo.
Ker je evropski parlament leta 2000 sprejel Direktivo o vodi, v njej pa poudaril, da je oskrba z vodo storitev splošnega interesa, razumemo predlog nove direktive kot nasprotje sprejetih načel, zanikanje protokolov Alpske konvencije, predvsem pa je v nasprotju z interesi
prebivalcev in občin v Alpah.
Privatizacijo oskrbe z vodo, predpisano za vso Evropo, razumemo kot privatizacijo splošnega, javnega interesa. Po novi direktivi je za
podeljevanje vodnih koncesij, danes o tem odločajo alpske občine in jih podeljujejo lokalnim javnim službam, predviden javni razpis
na celotnem območju EU. To pomeni, da bo na razpisu lahko zmagal kdorkoli od koderkoli, pomembna bo najboljša ponudba, denar.
Veliki koncerni, multinacionalke in njihovi lobiji utegnejo s prevaro prevzeti tudi naše največje skupno bogastvo: pitno vodo. Tisti, ki
na svetu že obvladujejo naftna bogastva, farmacevtsko in prehransko industrijo, genske banke, naravna bogastva, bodo storili vse, da
dobijo tudi našo vodo. Ne bodimo naivni in ne nasedajmo lažnivim utemeljitvam.
Ob upoštevanju:
- da je voda človekova elementarna pravica, skupna dobrina, skupna last in skupna dediščina ter naša skupna odgovornost za skupni
kapital 3. tisočletja,
- da je 50 % prebivalstva Srednje Evrope odvisna od vodne oskrbe iz alpskih voda in da so zato Alpe za Evropo strateško območje preživetja,
- da je voda javno dobro, ki ima v gospodarskem razvoju alpskih krajev vedno večji pomen in katerega trženje zbuja vedno večje želje po
dobičku ter izkoriščanju s strani interesov izven Alp.
Zato podpiramo:
- evropsko civilno iniciativo Voda-človekova pravica,
- stališče mednarodne komisije za varstvo Alp CIPRA, da mora pravica do izkoriščanja vodnih virov ostati v rokah javnih služb alpskih
občin in alpskih držav,
- skupno strategijo o specifičnem upravljanju z alpskimi vodami v okviru Alpske konvencije.
In pozivamo:
- KVGN in PZS, da preko sredstev javnega obveščanja opozorijo slovensko javnost na prikrite nevarnosti predlagane Direktive.
- Da naši predstavniki v združenju alpskih planinskih organizacij CAA, posebej v Komisiji za varstvo narave KONSAR sprožijo razpravo
o tej Direktivi.
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- Slovenske poslance v evropskem parlamentu, da nam posredujejo svoja stališča do Direktive in da pri razpravah in glasovanju o tej
Direktive zastopajo interese Slovenije, interese alpskih občin in alpskega prebivalstva s ciljem, da bo pitna voda v Alpah tudi za bodoče
generacije ostala javno dobro, naša skupna last in dobrobit.
Udeleženci zbora so z aplavzom pozdravili predlog protesta, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP 8/23.02.: Zbor KVGN sprejema protest proti načrtovani direktivi EU o privatizaciji oskrbe z vodo v predlagani obliki.
V nadaljevanju točke razno so se k besedi prijavili še naslednji razpravljavci:
Marija Lesjak, PD Vinska Gora, se je strinjala z eno od predhodnic, da je PZS v medijih premalo prepoznavna. Opozorila je na preplet
turistične in planinske dejavnosti. Predlaga, da se na nivoju PZS izenači planinskega in turističnega vodnika.
Vinko Hafner, PD Škofja Loka, je opozoril na delitev, med GS in VGN, ki je po njegovem nepotrebna, saj smo vsi zainteresirani za
varovanje gorske narave. Prav tako je menil, da bi morala PZS več narediti za varovanje gorske narave.
Janez Bizjak odgovarja, kakšna je razlika med VGN in GS in da se tudi sam s to delitvijo ne strinja, se pa komisija nenehno trudi, da do te
delitve ne bi prihajalo. Razlago glede izobraževalnih programov in financiranja njihove izvedbe je podal Borut Peršolja, ki je povedal, da
predstavlja Zakon o športu osnovo za izvajanje izobraževalnih programov znotraj PZS, ki določa tudi minimalno število ur izobraževalnega
programa. Meni, da ni nobenih delitev in da jih tudi ne sme biti, je pa program GS dal izjemen temelj vsem programom v okviru PZS za
področje varovanja gorske narave. Omenil je še, da po v okviru predsedstva delo KVGN v bodoče pokrival podpredsednik Tone Jesenko.
Janez Bedrač, PD Škofja Loka, je predlagal, da če bo »vodna direktiva« sprejeta, da jo PZS bojkotira.
Marija Miklič se je zahvalila za prejeto priznanje Dr. Angele Piskernik.
Predsednik DP je komentiral pobude, ki so bile podane pri točki razno. V zvezi z zadnjo pobudo je dejal, da je zbor že sprejel protest
proti tej direktivi, ki je po njegovem ustreznejša pot, kot pa »ulica«. Glede turističnih in planinskih vodnikov je dejal, da bo pobudo
obravnavala komisija, oziroma jo poslala v obravnavo ustreznim organom v okviru PZS.
Predsednik DP se je ob koncu vsem udeležencem zahvalil za sodelovanje in prisotnost na zboru.
Zbor je bil zaključen ob 18. uri.
Zapisal: Klemen Petek l. r.
Overovatelja zapisnika:
Miro Soban l. r.
Vlasta Medvešek Crnkovič l. r.

Priloge (arhiv):
- Poročilo o delu KVGN v letu 2012
- Finančno poročilo za 2012
- Program dela in finančni načrt KVGN za leto 2013
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Predsednik delovnega predsedstva:
Milan Naprudnik l. r.

