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AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

Poslovili 
smo se od 
podpredsednika 
PZS Toneta 
Tomšeta

Planinska zveza Slovenije

V torek, 3. julija 2012, smo se v Radovljici 
poslovili od podpredsednika Planinske 

zveze Slovenije Toneta Tomšeta, markacista 
PZS, nekdanjega predsednika Planinskega 
društva Radovljica in predvsem velikega 
ljubitelja gora in narave.

Od Toneta Tomšeta se je ob njegovi ži-
vljenjski sopotnici Viki in sorodnikih poslo-
vilo veliko ljubiteljev gora, Tonetih prijateljev, 
znancev, planinskih sodelavcev, predstavni-
kov organizacij, s katerimi je Tone sodeloval, 
pa markacistov PZS in ostalih planincev iz 
vse Slovenije.

Še posebej so se od Toneta s svojimi na-
govori poslovili predsednik PD Radovljica 
Franci Ažman, predsednik Meddruštvenega 
območja planinskih društev Gorenjske Fran-
ce Benedik, vodja Slovenskega planinskega 
muzeja in predsednik PD Dovje – Mojstrana 
Miro Eržen, predsednik Planinske zveze Slo-
venije Bojan Rotovnik in Tonetov dolgoletni 
prijatelj Janez Pretnar.

Vsi so poudarili njegov velik pomen 
v planinski organizaciji – od aktivnosti 
na vseh področjih v planinskem društvu, 
meddruštvenem odboru planinskih društev, 
sodelovanju s planinci zamejci, v komisiji za 
planinske poti, ki jo je zelo uspešno vodil kar 
21 let, v Slovenskem planinskemu muzeju 
in krovni planinski organizaciji PZS, kjer 
je bil od maja 2010 podpredsednik PZS -, 
njegov tenkočutni občutek za sočloveka, 
njegovo pripravljenost sodelovati in vedno 
pomagati.

Ohranili ga bomo v najlepšem spominu.

Tone Tomše 
(1951-2012)

V petek, 29. junija 2012,  nas je v 62. letu 
starosti po težki bolezni zapustil pod-

predsednik Planinske zveze Slovenije Tone 
Tomše, dolgoletni član in vodstveni delavec 
Planinskega društva Radovljica, po planin-
ski izobrazbi markacist PZS in markacist 
inštruktor PZS, predvsem pa ljubitelj gora, 
njim, planinstvu in planinski organizaciji 
zapisan z vsem srcem. 

Tone Tomše se je rodil mami Mariji in 
očetu Antonu kot prvorojenec leta 1951 v 
Radovljici. Imel je še brata dvojčka Cirila in 
Vinka. Že v rani mladosti sta starša prenesla 
ljubezen do gora na svoje sinove, tako da sta 
bila skupaj z bratom Vinkom predana goram 
do današnjih dni. Brat Ciril pa je našel svoje 
veselje in mesto v gasilskih vrstah.

Osnovno šolo je Tone obiskoval v Ra-
dovljici, srednjo šolo za oblikovanje pa v 
Ljubljani.

Po končani srednji šoli se je zaposlil v 
trgovskem podjetju Murka v Lescah, kjer je 
delal vse do svoje predčasne upokojitve pred 
petimi leti.

Predanost planinski organizaciji
V planinskih vrstah se je udejstvoval že od 
svoje rane mladosti. Več kot 30 let je bil član 
Upravnega odbora PD Radovljica. Bil je na-
čelnik markacijskega odseka - skupno kar 
28 let, predsednik društva v letih 1995-2001 
in dolgoletni podpredsednik PD. Ni se za-
dovoljil le z označevanjem poti. Spremljal je 
oskrbovanje in vzdrževanje treh društvenih 
koč, zato mu kasneje ni bilo težko voditi go-
spodarskega odseka, aktivno pa sodelovati 
tudi pri izboljševanju koč. Lahko bi rekli, da 
je bil duša društva v zadnjih dveh desetletjih. 
S svojim mirnim pristopom, kot mravlja pri-
dnim delom, je bil vzor mlajšim generacijam 
radovljiških in slovenskih planincev.

Tudi v teh kriznih in neprijaznih časih do 
društvenega dela je prevzel nalogo ureditve 
društvene politike in odnosov v prihodnosti.

Kot predan markacist PZS se je vključil 
tudi v delo Komisije za planinske poti PZS, ki 
jo je požrtvovalno in vestno vodil ter skrbel 
za razvoj markacijske dejavnosti kar 21 let, 
vse do konca leta 2010 Bil je vodja projekta 
priprave Zakona o planinskih poteh, ki je bil v 
Državnem zboru sprejet leta 2007. Leta 2010 
mu je bila skupaj z novoizvoljenim vodstvom 
zaupana pomembna in odgovorna vloga ene-
ga izmed podpredsednikov Planinske zveze 
Slovenije.
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Svoje delo in obveznosti v Predsedstvu Planinske zveze Slovenije, kakor tudi druge funkcije, je opravljal odgovorno, izredno natančno, 
skrbno in vestno. Njegove opredelitve do posameznih problemov so bile vselej jasne in nedvoumne. S kratkimi poročili je vodstvo seznanjal 
z rezultati dogovorov, pogovorov, nagovorov na številnih slovesnostih planinskih društev, meddruštvenih odborih planinskih društev, 
problemskih okroglih mizah, konferencah ... Kot predstavnik PZS je sodeloval v mnogih telesih in organih ter zunanjih organizacijah, 
ki so tako ali drugače povezane s Planinsko zvezo Slovenije, tako v Svetu Triglavskega narodnega parka ... in tudi pri akciji Očistimo naše 
gore in planine. Prav tako je sodeloval v Komisiji za evropske pešpoti v Sloveniji in nič kolikokrat zastopal Planinsko zvezo Slovenije v 
Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, povsod so ga sprejemali s prijaznostjo in velikimi pričakovanji o stališčih Predsedstva PZS. 

Dragocene so bile njegove izkušnje pri Komisiji za planinske poti, ki jih je do zadnjega trenutka delil s tistimi, ki so v komisiji nadaljevali 
njegovo pot, svoje znanje in visoko strokovnost pa na številnih usposabljanjih in izpopolnjevanjih. Njegova strokovnost je v Predsedstvu 
PZS veliko pripomogla pri odločitvah o pomembnih vprašanjih glede planinskih poti in njihove uporabe. Velik je bil njegov delež pri 
vzpostavljanju katastra planinskih poti in pri razpravah o Zakonu o planinskih poteh. Pred letošnjo skupščino v Ormožu mu je bila zau-
pana pomembna naloga vodenja komisije za pripravo meril za dvonamensko rabo planinskih poti, ki jo je uspešno zaključil. Na pobudo 
predsedstva je s svojo ekipo pomagal rešiti dolgoletno odprto vprašanje knjižnice PZS. Planinski kotiček v Mestni knjižnici v Ljubljani bo 
vselej povezan z njegovim imenom in bistvenem sodelovanju pri tem.

Tone je o požrtvovalnem delu markacistov in njihovem prostovoljnem delu prizadevno pisal tudi v Planinski vestnik, prek katerega je 
tako planinska kot širša javnost spoznavala trdo in neutrudno delo vseh slovenskih markacistov. Svoje talente na področju oblikovanja in 
slikanja je znal prenesti tudi na svoje delovanje v planinskih vrstah. Planinstvo je ljubil, prav tako vse, kar je bilo z njim povezano, aktivno 
si je prizadeval za čistejši gorski svet in varovanje okolja, zanimala ga je zgodovina planinstva, ki jo je tako rad raziskoval in ob tem globoko 
spoštoval.

Tone je večkrat poudaril: »Planinstvo v vseh oblikah ima med Slovenci velik pomen in je že tradicionalno med najbolj množičnimi ter 
razširjenimi oblikami rekreacije v celotni Sloveniji. Planinstvo pa ni le oblika rekreacije, ampak tudi varovanje okolja, kulturno poslanstvo v 
najrazličnejših oblikah, del turistične dejavnosti kot ene najpomembnejših gospodarskih panog v zadnjih obdobjih, obenem pa tudi usposa-
bljanje za varnejše gibanje v gorskem svetu ... in še marsikaj. Planinstvo je lahko tudi način življenja.« In z besedami markacista vsem položil 
na srce: »Planinci si moramo markirati lastno pot, katere potek lahko glede na želje in potrebe prilagajamo, a osnovni cilji morajo biti temeljni 
kamni naše poti: obiskovanje gora doma in v tujini, skrb za varovanje okolja, prostovoljstvo ter spoštovanje sočloveka in dolgoletne tradicije 
avtohtonih prebivalcev.«

Tone Tomše je leta 2005 prejel posebno priznanje Državnega sveta RS najzaslužnejšim društvenim delavcem - priznanje Prostovoljec 
leta. Za neizmerno požrtvovalno in vestno delo, razvoj markacijske dejavnosti, vsakodnevni trud in številna odrekanja v vseh 21 letih 
vodenja komisije za planinske poti je v zahvalo leta 2010 prejel zlati častni znak PZS.

Pri njegovem zasebnem življenju ter delu v društvu in v Planinski zvezi Slovenije mu je nesebično pomagala življenjska sopotnica Vika, 
ki mu je ves čas stala ob strani.

Življenjski sopotnici Viki in vsem njegovim svojcem in prijateljem izrekamo naše iskreno sožalje.

Dragi Tone, naj ti bo lahka zemlja med gorami, ki si jih tako ljubil in jim zapisal vse svoje življenje. 

Hvala ti za vse trenutke, ki smo jih smeli preživeti s teboj. 

Franci Ažman,          
predsednik Planinskega društva Radovljica 
    
Bojan Rotovnik, 
predsednik Planinske zveze Slovenije
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Podeljena 
najvišja 
priznanja PZS za 
leto 2012

Zdenka Mihelič

V soboto, 1. decembra 2012, je v Družbe-
nem domu v Prevaljah potekala svečana 

podelitev najvišjih priznanj Planinske zveze 
Slovenije za leto 2012. Podelitev je Planin-
ska zveza Slovenije pripravila v sodelovanju 
z Občino Prevalje in Planinskim društvom 
Prevalje.

Letošnja podelitev najvišjih priznanj je 
potekala praktično na predvečer 120-letnice 
slovenskega planinstva, ki ga planinska orga-
nizacija praznuje naslednje leto, kar je dalo 
dogodku še posebej slovesno noto. Najvišja 
priznanja PZS so tista pozornost in edina 
nagrada, ki jo lahko podeli planinska orga-
nizacija svojim najzvestejšim, najboljšim in 
najuspešnejšim članom za dolgoletno delo 
na različnih področjih raznolike planinske 
dejavnosti. 

Po pozdravnih nagovorih prevaljskega žu-
pana Matica Tasiča, predsednika Planinskega 
društva Prevalje Jožeta Merca, predsednika 
Odbora za priznanja PZS Jožeta Melanška 
in predsednika Planinske zveze Slovenije 
Bojana Rotovnika so sledile podelitve naj-
višjih priznanj. Predsednik Rotovnik v svojem 
nagovoru izpostavil vsa planinska društva in 
planince posameznike, ki s svojim prosto-
voljnim delom prispevajo k prepoznavnosti 
planinske organizacije tudi v širšem okolju 
in da smo še vedno ena največjih in najaktiv-
nejših nevladnih organizacij v Sloveniji. Ob 
prihajajoči 120-letnici planinske organiza-
cije je orisal širok spekter aktivnosti skozi 
celotno leto 2013, od najvišjih svečanosti do 
številnih aktivnosti meddruštvenih odborov 
planinskih društev, Slovenskega planinskega 
muzeja in aktivnosti ob 60-letnici Slovenske 
planinske poti, najstarejše vezne poti na svetu, 
kar praznuje SPP v 2013. Ob zaključku nago-
vora je čestital prejemnikom priznanj, ter jih 
vzpodbudil za delo tudi v naprej: »Priznanje 
je obveza tudi za naprej, tako za aktivno delo 
v planinstvu kot tudi za skrb za pretok znanja 
in izkušenj na tiste, ki hodimo za vami. Nekoč 
je nekdo zapisal: Ljubezen do gora ne more 
nikoli miniti. Človek, ki se jim enkrat zapiše, 
jim pripada za vedno. To je najčudovitejša 
pripadnost in blaženo suženjstvo.«

Tokratna slovesnost je imela prav pose-
ben čar, saj so bili z nami gostje, ki so tako 
kot planinci povezani z naravo, a vsak na 
svoj posebni način. Slavnostni govornik na 
svečanosti je bil Iztok Čop, najboljši sloven-

ski veslač vseh časov, olimpionik, dobitnik 
olimpijskih medalj in medalj s svetovnih pr-
venstev. Olimpionik Čop, doma ob vznožju 
Karavank in v krogu navdušenih 'hribolaz-
cev, je v zgodnji mladosti veliko planinaril 
in doživljal gore na najbolj pristen način. 
Čop je vsem prejemnikom čestital, pouda-
ril pa pomen prostovoljstva in planinstva v 
današnjem času in svetu, med drugim pa še: 
»V preteklosti se je gorniška zavest z gorami 
v celoti, ne samo s Triglavom, enim glavnih 
simbolov slovenstva, večkrat izkazala za po-
memben povezovalni člen med Slovenci, zato 
upam, da bo tudi v današnjih časih moralne in 
materialne krize pripomogla k večji poveza-
nosti in enotnosti med Slovenci ter k prehodu 
v prijaznejšo družbo.« 

»Današnje stanje duha v naši družbi je treba 
spremeniti. Planinska zveza Slovenije oziroma 

planinci bi lahko bili vzor, Častni kodeks sloven-
skih planincev pa obvezno branje slehernega 

državljana,« je dejal olimpionik Čop. 
foto Zdenka Mihelič

Na prireditvi je pisano besedo s pesmijo 
obogatil Moški pevski zbor Vres. Dr. Franc 
Verovnik je predstavil knjigo Naša gora ob 
100-letnici planinske koče na Uršlji gori, al-
pinist Ludvik Golob pa koroško himalajsko 
odpravo Koroška 8000, s katero so z dose-
ženim osemtisočakom (Broad Peak, 8051 
m) uresničili tridesetletne sanje koroških 
alpinistov.

PREJEMNIKI NAJVIŠJIH PRIZNANJ Pla-
ninske zveze Slovenije, SVEČANIH LISTIN 
PZS, za 2012 so: 
Tone Tomše (posmrtno, PD Radovljica), 
Franjo Kunej (PD Zavod za zdravstveno 
varstvo Celje), Zdravko Likar (PD Kobarid), 
Leopoldina Lorenci (PD Slovenska Bistrica), 
Albina Mahovne (PD Bohor Senovo), Fran-
ce Malešič (PD Kamnik), Matija Močilnik 
(PD Prevalje), Vinko Pfeifer (PD Trbovlje), 
Ciril Pleško (PD Škofja Loka), Vojko Pohar 
(PD Radeče), Slavko Potrata (PD Trbovlje), 
Rozalija Skobe (PD Krka Novo mesto). 

Prejemniki svečanih listih PZS za leto 2012, 
foto Zdenka Mihelič

SPOMINSKE PLAKETE PZS, ki jih Planin-
ska zveza Slovenije podeljuje ob življenjskih 
jubilejih svojim najzaslužnejšim članom za 
njihovo dolgoletno zvesto in izjemno uspe-
šno delo, pa so prejeli:
za 60 let: Marija Grohar (PD Ljubno ob 
Savinji), Jožica Krof (PD Prevalje), Jože 
Marovt (PD Ljubno ob Savinji), Antonija 
Mravljak (PD Ravne na Koroškem), Dora 
Olenik (PD Sežana), Ladislava Stranščak 
(Obalno PD Koper), Vili Treven (PD Trbo-
vlje), Marcel Vogelnik (PD Gorje), Karlo 
Žibret (PD Šmartno ob Paki), Planinsko 
društvo Ravne na Koroškem in Planinsko 
društvo Sežana,
za 65 let: Štefan Keber (PD Prevalje), Franc 
Korpar (PD Ptuj), Marjan Prelog - Jaka 
(Šaleški AO Velenje, PD Velenje), Stanislav 
Tomšič (PD Pošte in Telekoma Ljubljana),
za 70 let: Margareta Dremel (PD Rimske 
Toplice), Franc Fajfar (PD Zagorje ob Savi), 
Bojan Gorjup (PD Trbovlje), Jože Hribar 
(PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Anton 
Janžovnik (PD Velenje), Janez Kramar 
(PD Dovje - Mojstrana), Marija Kravanja 
(PD Radovljica), Janko Meglič (PD Tržič), 
Alojz Mohorič (PD Radovljica), Viktorija 
Pajnič (PD Rimske Toplice), Marija Peca 
(PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Bernarda 
Pisk (PD Nova Gorica), Martin Vimpolšek 
(PD Brežice),
za 80 let: Viktor Čebela (PD Litija), An-
drej Lodrant (PD Prevalje), Vinko Damjan 
(PD Litija), Janez Meglič (PD Žalec), Anica 
Razpet (PD Ruše), Terezija Škornik (PD 
Rimske Toplice).

Planinska zveza je ob tej priložnosti podelila 
tudi POSEBNA PRIZNANJA:
•	 Božidar Lavrič (PD Ljubljana-Matica) 

je prejel zlati častni znak Planinske zveze 
Slovenije za zaslužno in uspešno delo v 
planinski organizaciji,

•	 Jaka Kotnik (PD Dravograd) je prejel 
pisano pohvalo na predlog Raziskovalne 
skupine PZS za diplomsko nalogo Anali-
za kakovosti baze planinskih poti,

•	 Matevž Lenarčič (PD Trbovlje) je pre-
jel pohvalo za odkrivanje nekoristnega 
sveta,

•	 Klemen Triler (PD TSK Olimpik) je 
prejel pisno pohvalo za velik prispevek 
pri promociji Slovenske planinske poti, 
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•	 Jamarska sekcija Planinskega društva 
Tolmin je prejela pisno pohvalo za za-
služno in uspešno delo v planinski or-
ganizaciji.

Razšli smo se z željo, da planinci, ljubitelji 
gora ostanejo zvesti sebi, saj bodo ostali tako 
zvesti goram in planinski organizaciji. Vsem 
prejemnikom priznanj se za opravljeno delo 
v planinski organizaciji zahvaljujemo in jim 
iskreno čestitamo.  

Podelitev 
priznanj 
najzaslužnejšim 
prostovoljcem za 
leto 2012

Slavica Tovšak

V dvorani Državnega sveta je bilo včeraj 
podeljenih deset priznanj naj prostovolj-

cem za leto 2012, med njimi tudi Marinki Ko-
želj Stepic, predsednici MDO PD Ljubljane. 
Najzaslužnejšim prostovoljcem sta plakete 
že enajstič podelila predsednik Državnega 
sveta mag. Blaž Kavčič in predsednik Zveze 
društvenih organizacij Slovenije Janez Matoh.

Spredaj z leve podpredsednica PZS Slavica 
Tovšak, Marinka Koželj Stepic in Marjeta Čič, 

foto Milan Skledar

Planinska zveza Slovenije je za prostovolj-
ko leta predlagala Marinko Koželj Stepic, 
ki že desetletja deluje v planinskih vrstah na 
različnih področjih. Še vedno je uspešna kot 
planinska vodnica v Planinskem društvu In-
tegral, v minulem obdobju je vrsto let vodila 
Odbor za planinske vodnike v MDO PD Lju-
bljane, organizirala vrsto trekingov v tujini. 
Vrsto let vodi Meddruštveni odbor planinskih 

društev Ljubljane, bila je članica več komisij v 
Planinski zvezi Slovenije. Nekaj let je bila ure-
dnica društvenega in glasila meddruštvenega 
odbora PD, po svoji funkciji je tudi članica 
Upravnega odbora PZS.

Iz planinskih vrst je priznanje prejela tudi 
Marjeta Čič iz Planinskega društva Moravče, 
sicer zelo aktivna tudi v Meddruštvenem od-
boru planinskih društev Kamniško-bistriškega 
območja (pomoč pri plezanju oseb s posebnimi 
potrebami in mnogo drugega prostovoljnega 
dela pri delu z otroki, pomoč v pisarni …).

Državni svet je prvi, ki je začel opozarjati 
na vlogo, pomen in zasluge prostovoljstva v 
sodobni slovenski družbi, je poudaril pred-
sednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič in 
opozoril tudi na pomen prostovoljnega dela, 
brez katerega bi bila naša družba osiromašena 
pristnih medčloveških odnosov, bila bi neu-
stvarjalna in brezbrižna. Družba obstaja in 
preživi le takrat, ko ljudje vanjo verjamejo, si za 
njen obstoj prizadevajo in na tej podlagi med-
sebojno sodelujejo. V času krčenja socialne 
države, še zlasti pa ob težki gospodarski krizi 
in recesiji, sta dobrodelnost in prostovoljstvo 
še toliko bolj pomembna. Podelitev plaket je 
bila izvedena dan pred mednarodnim dnevom 
prostovoljstva, 5. decembrom.

Letošnje plakete so prejeli: Marjeta Čič, 
Darja Delač Felda, Elizabeta Guzelj, Janko 
Kosmina, Marinka Koželj Stepic, Lojze Ljubič, 
Lucijan Rejec, Vinko Zajec, Roman Zupančič 
in Stojan Žele.

Marinki Koželj Stepic in Marjeti Čič za 
priznanje iskreno čestitamo. 

Včlanitev v 
planinsko 
organizacijo 
prek spletne 
strani PZS

Zdenka Mihelič

Od srede avgusta se lahko v planinsko 
društvo in planinsko organizacijo včlanite s 
spletno včlanitvijo na naši spletni strani Pla-
ninske zveze Slovenije. Spletno včlanjevanje je 
omogočeno samo za registrirane uporabnike 
spletne strani PZS. Poleg včlanitve vam bo s 
tem omogočen pregled nad stanjem člana-
rine, prenos podatkov, možnost podaljšanja 
članarine, ogled zgodovine včlanjevanja ...

Spletno včlanjevanje, ki je bilo ob oddaji 
obračunov članarine, za nekaj časa zaprto, bo 
mogoče zopet od 15. decembra 2012 dalje.

Planinska zveza 
Slovenije na 
sestanku na RTV 
Slovenija

Borut Peršolja

V petek, 26. oktobra 2012, so se predstavniki 
PZS srečali z vodstvom Radia in televizi-

je Slovenija z namenom obogatiti sodelovanje 
in obuditi oddajo s planinsko vsebino na TV 
Slovenija.

Podpredsednik PZS Borut Peršolja je uvodo-
ma predstavil PZS in pomen filmskega ustvarja-
nja v gorniški zgodovini (od prvih celovečernih 
filmov, prvih prenosov iz gora, različnih serij v 
preteklosti - Pogledi s slovenskih vrhov, oddaje 
Gore in ljudje do nagrad gorniškim filmom), 
ter pomen gorništva za sedanji življenjski utrip 
prebivalcev Slovenije.

Janez Lombergar, direktor TV Slovenija, je 
povedal, da se javna televizija zaveda svojega po-
slanstva in manjka na tem področju (TV podpira 
produkcijo oddaj Vikija Grošlja, sodelovala je 
pri filmu ob 100-letnici organiziranega gorskega 
reševanja v Sloveniji). Ocenil je, da je nedvomno 
prostor tudi za poročanje o športnih dosežkih, 
kjer je že uveljavljeno sodelovanje pri tekmi sve-
tovnega pokala v športnem plezanju v Kranju. 
Tudi Miha Lampreht, direktor Radia Sloveni-
ja, vidi možnosti za sodelovanje tako z vidika 
promocije zdravega načina življenja, športne 
rekreacije kot tudi z ustvarjalne plati gorništva.

Planinska zveza Slovenije močno podpira 
obuditev ali vzpostavitev nove oblike planinske 
oddaje na glavni slovenski televizijski TV Slo-
venija. Verjamemo, da bi oddaja imela veliko 
število gledalcev, saj se kar 315.000 Slovencev 
opredeljuje za planince, ki se v hribih redno 
udejstvuje. Na sestanku je sodeloval tudi Tine 
Marenče, alpinist in ustvarjalec oddaje Gorske 
sledi, protagonist projekta Sfinga, ki je imel tudi 
veliko idej za planinsko oddajo.

Sestanek se je končal z obojestransko zavezo 
PZS in RTV Slovenija o tesnejšem sodelovanju 
v prihodnje, TV Slovenija pa bo v programski 
načrt za leto 2013 uvrstila štiri oddaje s planin-
sko tematiko, ki jih bo ponudila zunanjim pro-
ducentom na javnem razpisu, ki bo objavljen 
v kratkem.

V letu 2013 se znova obetajo oddaje s planinsko 
vsebino, foto Zdenka Mihelič
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8. strokovni 
posvet GORE IN 
VARNOST

Zdenka Mihelič

V sredo, 28. novembra, je v Izobraževalnem 
centru za zaščito in reševanje Republike 

Slovenije na Igu potekal 8. strokovni posvet 
Gore in varnost, ki so ga pripravili Planinska 
zveza Slovenije, Gorska reševalna zveza Slove-
nije in Odbor Gore in varnost v sodelovanju 
z Upravo Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje.

Posveta se je udeležilo preko 40 udele-
žencev, ki so lahko poslušali 5 predstavitev 
strokovnjakov iz Planinske zveze Slovenije, 
Gorske reševalne zveze Slovenije in Trigla-
vskega narodnega parka. Letos so slušateljem 
predstavili eno glavno temo z različnih vidi-
kov, vse pa v povezavi s področjem preventive 
in varnosti v gorah.

Strokovni sodelavec Planinske zveze 
Slovenije, alpinist in gorski reševalec Matjaž 
Šerkezi je predstavil uporabo mobilnih na-
vigacijskih naprav in aplikacij v planinstvu, 
prednosti in slabosti uporabe GPS v gorah. 
Jože Rovan, markacist inštruktor v Planinski 
zvezi Slovenije, je odlično predstavil planinske 
poti, ki se raztezajo po vsej Sloveniji v dolžini 
prek 9000 kilometrov, pa kataster planinskih 
poti ...

Foto Zdenka Mihelič

Jani Bele, predsednik Komisije za infor-
miranje in analize GRZS, je na dejanskih pri-
meril predstavil uporabo GPS pri reševalnih 
in iskalnih akcijah ter pregled reševalnega 
dela v gorah v letu 2012 do sedaj s poudar-
kom na gorniških in alpinističnih nesrečah. 
Gorski reševalci so v letošnjem letu izvedli že 
395 reševalnih akcij, četrtino vseh so izvedli 
tolminski gorski reševalci, ki so kar 64-krat 
sprožili akcijo zaradi reševanja jadralnih pa-
dalcev. V letošnjih dosedanjih akcijah je bilo 
udeleženih okoli 410 ponesrečencev. Smrtnih 
žrtev je bilo 28, med njimi 14 tistih, ki so se 
ponesrečili med opravljanjem planinskih 
aktivnosti. Najpogostejši vzroki nesreč v 
gorah so še vedno padci in zdrsi, rizično pa 
je dejstvo, da se večino teh zgodi ob sestopu 

med 13. in 15. uro, kar pogosto kaže tudi na 
premajhno psihofizično pripravljenost. 

Iztok Butinar, TNP, pa je za konec posveta 
predstavil mobilno informacijsko točko, ki 
bo pozimi na terenu nadgradnja oziroma 
podpora obstoječi internetni strani 

www.plazovi.info.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7604. 

Uspešen tretji 
Dan Alpske 
konvencije

Tina Markun, Zdenka Mihelič

Osrednji namen Dneva Alpske konven-
cije v Mojstrani 3. in 4. avgusta 2012 

je bil opozoriti na pomen varstva in ohra-
njanja Alp ter na vlogo Alpske konvencije. 
Za obiskovalce so organizatorji pripravili 
kolesarjenje v dolino Vrata z bogatim spre-
mljevalnim programom ter posvet z večernim 
predvajanem filma o Triglavskem narodnem 
parku in multivizije Za Alpe pred Slovenskim 
planinskim muzejem v Mojstrani.

Dogodek, ki so ga organizirali Planinsko 
društvo Dovje-Mojstrana, Triglavski naro-
dni park, Planinska zveza Slovenije, CIPRA 
Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in 
promet RS, Slovenski planinski muzej in Hiša 
Pr' Katr', in ki je v Sloveniji potekal tretjič, je 
EDINI Dan Alpske konvencije na območju 
alpskih držav in primer vzornega sodelova-
nja različnih deležnikov na območju Alp z 
lokalnim okoljem.

Alpe so območje številnih naravnih po-
javov, 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 alp-
skega prostora, vključevanje interesov pre-
bivalstva in obravnavanje Alp kot enotnega 
prostora. Eden izmed pomembnih izzivov 
na območju Alp je tudi umirjanje prometa v 
alpskih dolinah, zato so organizatorji sobo-
tnega dogodka želeli obiskovalce doline Vrata 
spomniti, da je doživljanje alpskih dolin za 
obiskovalce in naravo lepše, če jih obiskujemo 
na primer s kolesom.

Osrednji dogodek ob Dnevu Alpske kon-
vencije smo pripravili v soboto, 4. avgusta 
2012, ko smo organizirali rekreativno ko-
lesarjenje iz Mojstrane v dolino Vrata pod 
Triglavsko severno steno z geslom »Po alpskih 
dolinah s kolesom - v dolino Vrata!« in bogat 
spremljevalni program pri Slovenskem pla-
ninskem muzeju (otroške delavnice, stojnice, 
plezalna stena, predstavitve …). 

Večer poprej, v petek, 3. avgusta, so na 
posvetu z naslovom Alpska konvencija in pri-
meri dobrih praks s prispevki sodelovali Janez 
Bizjak z Inštituta Alpe, mag. Tanja Bogataj z 
Ministrstva za infrastrukturo in prostor, dr. 
Matej Ogrin iz CIPRE Slovenija, mag. Martin 
Šolar iz Triglavskega narodnega parka, Kle-
men Langus s Turizma Bohinj in Dušan Pra-
šnikar iz Krajinskega parka Logarska dolina. 
Izpostavili so splošne usmeritve konvencije, 
izvedene dejavnosti v času predsedovanja in 
primere dobrih praks v Sloveniji. Konkretno 
so predstavili načine umirjanja prometa in 
spodbujanje trajnostne mobilnosti v Bohi-
nju ter ureditev prometa v Krajinskem parku 
Logarska dolina.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7233. 

Kolesarji so se podali iz Mojstrane do Aljaževega doma v Vratih in opozorili 
na pomen trajnostne mobilnosti, foto Marjeta Klemenc

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
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OGENJ V ALPAH 
2012 opozoril 
na nezadostno 
izvajanje Alpske 
konvencije v 
Sloveniji

Zdenka Mihelič

V soboto, 11. avgusta, smo uspešno izvedli 
akcijo Ogenj v Alpah – 16 prostovoljcev 

je čez dan čistilo zarast na planini Malo polje, 
zvečer pa smo dogodek sklenili na Bledu s 
projekcijo filma Zadnji gorski kmetje v Karpa-
tih, multivizijo Za Alpe ter debato o pomenu 
Alpske konvencije.

Ogenj v Alpah vsako leto, drugo soboto 
v avgustu, opozori na enoten in celovit način 
reševanja okoljskih in razvojnih vprašanj v 
Alpah. Tako kot so nekoč kresovi na vrhovih 
pomenili opozorilo za prihajajočo nevarnost, 
tudi danes luč z vrhov in dolin pomeni opo-
zorilo, le da tokrat ne gre za opozorilo pred 
pretečo nevarnostjo od zunaj, ampak pred 
nami samimi. Z letošnjim Ognjem v Alpah 
smo želeli v Sloveniji opozoriti na nezadostno 
izvajanje Alpske konvencije, ki v Sloveniji ve-
lja že osmo leto.  Ob tem smo podali soorgani-
zatorji – CIPRA Slovenija, Triglavski narodni 
park in Planinska zveza Slovenije – zahteve za 
oživitev Alpske konvencije v Sloveniji. 

Vse do konca avgusta smo zbirali tudi 
fotografije z vrhov – s simboličnim ognjem 
(s svečko, z baterijo).

Pred TNP na Bledu smo prižgali simbolni ogenj, 
foto Zdenka Mihelič

Več o dogodku in vse o zahtevah: 
http://pzs.si/novice.php?pid=7251. 

Jesenski posveti 
2012 za vodstva 
PD uspešno 
zaključeni

Zdenka Mihelič

V času od 4. do 11. oktobra 2012 je Planin-
ska zveza Slovenije organizirala Jesenske 

posvete za vodstva planinskih društev, ki so 
potekali v Ajdovščini, Novem mestu, Mari-
boru in Kamniku.

Namen posvetov je bil seznanitev vodstev 
planinskih društev z novostmi v Planinski 
zvezi Slovenije in koristnimi informacijami 
s področja pridobivanja sredstev in društve-
nih glasil, prav tako pa je bil pomemben del 
posveta pretok informacij, pobud in vprašanj 
s strani društev na PZS.

Vsak posamezni izmed štirih posvetov 
je bil sestavljen iz treh oziroma štirih delov, 
uvodni del smo namenili predstavitvi aktu-
alnih dejavnosti v Planinski zvezi Slovenije, 
drugi je bil namenjen pridobivanju sredstev  
'hitri fundraising' za člane planinskih društev 
in tretji društvenim glasilom. V zadnjem delu 
pa so predstavniki planinskih društev, običaj-
no vodstveni delavci, podali razne pobude, 
mnenja, predloge in postavili vprašanja. 

Ob koncu posveta smo na spletnem me-
stu PZS, http://pzs.si/novice.php?pid=7442, 
objavili tudi vse gradivo. 

Na posvetu v Kamniku, foto Zdenka Mihelič

Delavnice o 
aplikaciji Naveza 
– za planinska 
društva

Zdenka Mihelič

Planinska zveza Slovenije je za predstav-
nike planinskih društev pripravila delavnice 
o aplikaciji Naveza – o novostih v aplikaciji, 
kako pripraviti obračun članarine, predsta-
vljen pa je bil tudi modul za vodenje evidenc 
o prostovoljstvu.

Delavnice glede aplikacije Naveza so po-
tekale od 20. oktobra do 5. decembra 2012 po 
meddruštvenih odborih planinskih društev. 

Raziskovalna 
skupina PZS 
prvič podelila 
priznanja

Slavica Tovšak

Člani Raziskovalne skupine PZS so na 
osnovi sprejetih kriterijev in po pregledu 

diplomskih oziroma zaključnih seminarskih 
nalog s planinsko tematiko sprejeli odločitev, 
da v letu 2012 podelijo prvo pohvalo in prvo 
nagrado iz sklopa opravljenih in zaključenih 
nalog.

Posebno pohvalo PZS za diplomsko na-
logo prejme Jaka Kotnik, član PD Dravograd. 
Diplomsko delo Jake Kotnika z naslovom 
Analiza kakovosti baze planinskih poti je 
nastalo pod mentorstvom doc. dr. Dušana 
Petroviča in somentorstvom prof. dr. Jožeta 
Rovana. Diplomsko delo obravnava nastaja-
jočo bazo planinskih poti iz različnih zornih 
kotov. 

Nejc Bobovnik, član PD Fram, si je pri-
služil nagrado s tem, ko se je lotil zanimive in 
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aktualne teme Okoljski vplivi planinskih koč 
na primeru visokogorja Kamniško-Savinjskih 
Alp. Naloga je nastajala pod mentorstvom 
doc. dr. Katje Vintar Mally na Filozofski fa-
kulteti v Ljubljani, oddelek za geografijo. Cilji 
naloge so bili naslednji: skozi proučevanje 
literature opredeliti okoljske vplive planin-
skih koč, ob delu na terenu ugotoviti realne 
okoljske vplive izbranih planinskih koč in 
opredeliti glavne probleme pri prehodu na 
okolju prijazno obratovanje planinskih koč. 

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7543. 

Prenovljen 
slovenski kot v 
Mednarodnem 
gorniškem 
muzeju v 
Pokhari

Zdenka Mihelič

International Mountain Museum/Medna-
rodni gorniški muzej v Pokhari (Nepal) je 

bil odprt 5. februarja 2004. Po površini (30 
kvadratnih metrov) in zanimivosti je bil v 
njem zagotovo najbolj opazen slovenski de-

lež. Največ zaslug pri našem kotu pa je za-
gotovo imel alpinist in načelnik KOTG PZS 
Tone Škarja. Po osmih letih postavitve se je 
Planinska zveza Slovenije odločila za preno-
vo slovenskega kota z novimi podobami in 
vsebinami. Prenovo je pripravila Planinska 
zveza Slovenije v sodelovanju s Slovenskim 
planinskim muzejem, ki je s kustosinjo Eli-
zabeto Gradnik opravil odlično delo. Koor-
dinacijo aktivnosti ob prenovi je vodil Tone 
Škarja, sodelovala sta še Matej Planko (PZS) 
in Bojan Rotovnik (SPM in PZS). Tone Škarja 
je ob zaključku prenove tudi poskrbel, da je 
z njegovim obiskom slovenski kotiček v pre-
novljeni podobi v muzeju v Pokhari z novo 
predstavitvijo tudi zaživel.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7098. 

Ob slavnostnem odprtju prenovljenega slovenskega dela v muzeju, foto arhiv Toneta Škarje

Predsednik 
države obiskal 
stojnico PZS in 
bazar nevladnih 
organizacij LUPA 
2012

Zdenka Mihelič

Na Prešernovem trgu je 20. septembra po-
tekal bazar nevladnih organizacij LUPA 

2012, na katerem je v enajsti izdaji največje 
vsakoletne nevladniške izložbe pestrost svo-
jih programov in aktivnosti predstavilo 140 
društev, zavodov in ustanov, med njimi tudi 
Planinska zveza Slovenije.

Bazar nevladnih organizacij je v dopol-
danskem času obiskal tudi predsednik države 
dr. Danilo Türk, ki si je vsako izmed stojnic 
predstavljenih nevladnih organizacij ogledal, 
povprašal organizacije o delu, programih …. 
Tako je obiskal tudi stojnico Planinske zveze 
Slovenije.

Predsednika države dr. Danila Türka je pozdravil 
generalni sekretar PZS Matej Planko, 

foto Zdenka Mihelič
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Najbolj 
priljubljena 
planinska koča: 
Koča na Dobrči

Zdenka Mihelič

V nedeljo, 5. avgusta 2012, se je zaključila 
skupna akcija Planinske zveze Slovenije 

in Nedela: Izberimo najbolj priljubljeno pla-
ninsko kočo. Glasovalci - obiskovalci gora 
so največ točk namenili Koči na Dobrči. 
Čestitke!

Koča na Dobrči, 1478 m, ki jo upravlja 
Planinsko društvo Tržič, najemnika pa sta 
Jana in Milan Jančič, je prejela 55 od 1100 
glasov, kolikor so jih prek glasovnic Nedela 
ali prek spletnega glasovanja namenili kočam 
v tej akciji. 

K akciji smo vas vzpodbujali s prispevki, 
rednimi objavami v E-novicah PZS od začet-
ka akcije, prav tako smo obvestili planinska 
društva in ostale.

Partnerja v tej akciji – Planinska zveza 
Slovenije in Nedelo – sta v torek, 7. avgusta, 
koči podelila tudi priznanje za Najbolj prilju-
bljeno planinsko kočo po izboru glasovalcev 
in praktične nagrade.

Prav tako so bile pripravljene praktične 
nagrade za glasovalce. 

Akcija izbora najbolj priljubljene pla-
ninske koče po izboru glasovalcev se naj bi 
nadaljevala tudi naslednje leto in postala 
tradicionalna.  

Priznanje so Koči na Dobrči oz. najemnikoma 
Jani in Milanu Jančiču in PD Tržič, ki upravlja s to 

kočo, predali predstavniki Nedela in Planinske 
zveze Slovenije, poslovna direktorica Dela in 

Nedela Jasmina Mlakar (druga z desne), novi-
narka Nedela Mateja Gruden (prva z desne) in 

generalni sekretar PZS Matej Planko (levo), 
foto Zdenka Mihelič 

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7240. 

Znani 
NAGRAJENCI 
nagradne igre 
PZS Plezaj s 
Tomom Česnom

Zdenka Mihelič

Planinska zveza Slovenije je 16. julija 2012 
objavila Nagradno igro PZS, kjer je bila prva 

nagrada plezanje s Tomom Česnom v Slovenski 
smeri v Triglavski severni steni. V torek, 4. sep-
tembra, smo na PZS izžrebali srečne dobitnike 
nagrad. V nagradni igri ste z nakupom izdelka 
Planinske založbe PZS do 31. avgusta 2012 lahko 
sodelovali v žrebu za nagrade, ki jih podarja PZS. 

Med vsemi prispelimi izpolnjenimi kupo-
ni je danes tričlanska komisija Planinske zveze 
Slovenije izžrebala naslednje nagrajence, ki so 
prejeli vzpon po Slovenski smeri Triglavske 
severne stene z gorskim vodnikom Tomom 
Česnom, nočitev za dve osebi v planinski koči, 
planinsko spalno rjuho, komplet prve pomoči 
in majico PZS.

Forum PZS 
prenovljen

Zdenka Mihelič

Obveščamo vas, da je forum Planinske 
zveze Slovenije celovito prenovljen. 

Forum PZS se nahaja na http://www.pzs.si/
forum.php, prav tako je dostopen z gumbom 
na desni strani pod glavnim oknom spletne 
strani PZS, v katero je vključen.

Dodajanje in pisanje sporočil v forum PZS 
je omogočeno registriranim in prijavljenim 
uporabnikom spletne strani PZS (registrirate 
se lahko tukaj), dve temi pa sta odprti za vsa-
kogar: Mali oglasi in Iščem/Iščeš. Dostopni so 
tudi zapisi starega dela foruma pod gumbom: 
Zapisi v starem forumu; omogočeno je iskanje 
po forumu, dodajanje besedila pa enostavno 
za vsakogar. Vabljeni!

Ne spreglejte:
•	Skupščina Planinske zveze Slovenije (de-

lovna), Tržič, 12. 1. 2013
•	2. konferenca o planinskem gospodar-

stvu, Ig, 26. 1. 2013
•	Svečana akademija ob 120-letnici pla-

ninske organizacije, Cankarjev dom, 
Ljubljana, 27. 2. 2013

•	Javna obravnava osnutka Meril za raz-
vrščanje društev v prednostne skupine, 
Planinska društva in zainteresirano pla-
ninsko javnost prosimo, da svoja stališča 
in pripombe posredujte do četrtka, 31. 
januarja 2013, na e-naslov 
v ali na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Merila za razvrščanje društev v prednostne 
skupine
p. p. 214
1001 Ljubljana
V okviru javne obravnave bo izvedena 
tudi delavnica, na kateri bo podrobneje 
predstavljen
osnutek Meril za razvrščanje društev v 
prednostne skupine. Delavnica bo pote-
kala na isti dan kot Skupščina PZS, torej v 
soboto, 12. januarja 2013, z začetkom ob 
9. uri v prostorih Kulturnega centra Tržič, 
Cankarjeva cesta 5, 4290 Tržič.
Več v Zakonodaji in uradnih objavah.

•	Javni poziv za posredovanje predlogov in 
pripomb na akte s področja planinskega 
gospodarstva
• Pravilnik o upravljanju, poslovanju in 
opremi planinskih koč (sprejel UO PZS 
13. 12. 1997),
• Kriteriji za razvrstitev planinskih posto-
jank v kategorije (sprejela GK PZS),
• Najvišje cene nočitev v planinskih kočah 
(sprejel UO PZS 8. 3. in 31. 5. 2012),
• Najvišje cene določene prehrane in na-
pitkov v planinskih kočah (sprejel UO PZS 
8. 3. in 31. 5. 2012),
• Hišni red za planinske koče (sprejela GK 
PZS).
Javni poziv traja do 31. januarja 2013, del 
razprave o zgoraj navedenih pravnih aktih 
pa bo opravljen tudi na 2. konferenci pla-
ninskega gospodarstva 26. 1. 2013.
Planinska društva in zainteresirano pla-
ninsko javnost prosimo, da svoja stališča in 
pripombe posredujte do 31. januarja 2013 
na e-naslov
info@pzs.si ali na naslov:
Planinska zveza Slovenije
Javni poziv – planinsko gospodarstvo
p. p. 214
1001 Ljubljana
Prejete odzive bo preučila Gospodarska ko-
misija PZS in po potrebi pripravila predloge 
dopolnitev in sprememb pravnih aktov s 
področja planinskega gospodarstva.
Več v Zakonodaji in uradnih objavah.
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AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

POSVET: Predstavitev dopolnjenega osnutka Načrta 
upravljanja TNP 2014-2023

Javni zavod Triglavski narodni park v mesecu novembru in decembru 2012 izvaja javne predstavitve dopolnjenega osnutka Načrta 
upravljanja TNP 2014-2023. Načrt upravljanja TNP je programski akt, v katerem se določijo razvojne usmeritve ter načini izvajanja 

varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja. Je ključen dokument vsakega zavarovanega območja, saj zagotavlja kontinuiteto 
upravljanja. Zaradi številnih pristojnosti in nalog upravljavca zavarovanega območja načrt upravljanja z Zakonom o Triglavskem naro-
dnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010) pridobiva izreden pomen, saj bo v mnogih segmentih nadgradil zakon ter omogočil ustrezno 
izvajanje. Nenazadnje bo s podrobno opredelitvijo razvojnih usmeritev bistveno vplival tudi na življenje lokalnih prebivalcev, razvoj 
drugih dejavnosti in rab v prostoru ter tudi na porabo finančnih sredstev za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog.  

Dopolnjen osnutek Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka 2014-2023 z vsemi prilogami je v času od 30. oktobra 2012 do vključno 
29. decembra 2012 na ogled v prostorih občin Bled, Bovec, Gorje, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, v Tolminu v Knjižnici Cirila Kosmača, 
v Bohinju v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici in v Kulturnem domu v Stari Fužini. Dopolnjen osnutek Načrta upravljanja 
Triglavskega narodnega parka 2014-2023 je objavljen tudi na spletni strani Javnega zavoda TNP, 
http://www.tnp.si/images/uploads/Dopolnjeni_osnutek_NU_20121029_www.pdf .  

Zaradi velike pomembnosti Načrta upravlja TNP za izvajanje planinskih dejavnosti v našem edinem narodnem parku Planinska zveza 
Slovenije v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom za predstavnike planinske organizacije in zainteresirano planinsko javnost orga-
nizira posvet, ki bo v četrtek, 13. decembra, ob 17. uri, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. 

Na posvetu bo poudarek, kako dopolnjen osnutek Načrta upravljanja TNP 2014-2023 opredeljuje:
• izvajanje planinskih dejavnosti na območju TNP, kot so: planinarjenje, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje 

in drugi gorski športi ter nepoklicno vodništvo in tabore mladih planincev,
• gradnjo, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti ter planinskih koč (vključno z gostinstvom in nastanitvami) in ple-

zališč na območju TNP. 

Prosimo vse zainteresirane, da zaradi lažje priprave in izvede posveta najavijo svojo udeležbo na e-naslov info@pzs.si do srede, 12. de-
cembra 2012. 
Udeležba na posvetu je brezplačna.

Vljudno vabljeni,

Bojan Rotovnik, 
predsednik PZS

Poročilo s 
sestanka 
Gorniške 
komisije UIAA 
v Novem Sadu 
(Srbija)

Matjaž Šerk

Sestanek Gorniške komisije (Mountaine-
ering Commission) Mednarodne zveze 

planinskih organizacij UIAA je potekal od 19. 
do 22. aprila 2012 v Novem Sadu. Sestanka 
se je udeležil strokovni sodelavec PZS Matjaž 
Šerkezi, ki je kot novi predstavnik PZS v MC 
UIAA zamenjal dosedanjega predstavnika 
Klemna Medjo. MC UIAA so gostili člani 
Planinske zveze Srbije/PS Srbije.

Steve Long je v poročilu o standardih vo-
dniških usposabljanj poudaril pomembnost 
novih članov v tej skupini UIAA. Potekala je 
razprava o zavarovanju ekspertov, ki obisku-
jejo tuje države za akreditacijo programov 
usposabljanja. Predlog je, da se za eksperte 
uredi posebno zavarovanje, ki bo krilo tako 
nezgodo in asistenco. Podal je tudi opozo-
rilo, da zavarovanje posamezne zveze ne 
velja za tovrstne aktivnosti članov (primer 
Italije, enako velja za Slovenijo), npr. če greš 
na odpravo, moraš imeti sklenjeno posebno 
zavarovanje za odprave. Sedanja zavarovalna 
polica UIAA ni primerna, saj ima zelo nizko 
premijo v višini 3000 CHF.

Sodelovanje s slovenskim projektom v 
Nepalu, šola Nepal: dogovorjeno je bilo, da 
na NMA (Nepalsko planinsko zvezo) posre-
dujemo obrazec za pridobitev UIAA stan-
dardov in priprave nacionalnega programa 
usposabljanja. UIAA in Petzl Foundation bo-
sta tudi sodelovala pri tem projektu. NMA je 
bila že večkrat zaprošena za omenjeni obrazec, 

vendar ga nikoli niso poslali. S tem razlogom 
še enkrat poskusimo pridobiti obrazec s po-
močjo PZS in Aswina Shreste.

Pohvaljen je bil dokument PZS, ki smo 
ga na UIAA poslali na temo vrtanja v alpskih 
stenah kot eno najboljših mnenj. 

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7566.

Na seji v Srbiji, foto Matjaž Šerkezi
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Planinske koče v 
Alpah razmišljajo 
o sistemu 
predplačil za 
rezervacije

Drago Dretnik

Komisija za koče in poti CAA je 5. junija 
2012 zasedala v Bernu, seje komisije se 

je udeležil tudi Drago Dretnik, predstavnik 
Planinske zveze Slovenije v tej komisiji.

Na letnem sestanku komisije za koče in 
poti CAA 5. junija 2012 v Bernu v Švici smo 
obravnavali predvsem naslednje teme:
• poročilo o izvajanju projekta »Energetska 

učinkovitost pri gradnji planinskih koč« 
• harmonizacija sistema rezervacij na pla-

ninskih kočah (rezervacija, predplačilo, 
storno) 

• oskrba koč, predvsem z ozirom na osebje
• poenotenje uvedbe črtnih kod na pla-

ninskih izkaznicah.

Cilj projekta o energetski učinkovitosti 
pri gradnji planinskih koč je analizirati novo 
zgrajene koče iz vidika sistema gradnje, tehni-
ke in obratovanja koče ter na osnovi podatkov 
iz obsežne analize izdelati uporabno orodje, 
ki bo služilo načrtovalcem bodočih rekon-
strukcij ali novogradenj. Na podlagi orodja 
za izračunavanje bodo v poletju letošnjega 
leta analizirali eno od štirih predlaganih te-
stnih koč, na osnovi pridobljenih podatkov 
prilagodili matriko za zajemanje podatkov 
(vprašalnik s 17 stranmi podatkov o koči) 
in na tej osnovi testirali še nadaljnje tri koče. 
Projekt naj bi bil končan do poletja 2013. 

Domala vse koče v Alpah se srečujejo z 
enakimi problemi pri rezervacijah prenočišč 
(nenadne odpovedi, spremenjeno število čla-
nov skupin, skupine istočasno rezervirajo v 
več kočah itd.) in je zato koordiniran pristop 
k reševanju te problematike smiseln. Sedaj še 
v nobeni izmed članic CAA nimajo uvede-
nega sistema predplačil za rezervacije, vsi pa 
razmišljajo, da bi ga uvedli in nekatere zveze 
imajo že konkretne predloge. Sklep komisije 
je bil, da lahko vse članice uvedejo predplačila 

za rezervacije in regulirajo pogoje v primeru 
odpovedi. O tem pa naj informirajo ostale 
članice CAA in tudi javnost.

V nekaterih članicah CAA (DAV, OeAV, 
FFCAM) so pričeli uporabljati na planinskih 
izkaznicah črtne kode, ki v povezavi s čitalci 
teh kod na planinskih kočah in drugo opre-
mo pomenijo velik korak k enostavnemu 
obračunu stroškov prenočevanja na kočah 
ter obenem zagotovijo natančno statistiko 
o številu prenočevanj, strukturi gostov, itd. 
Seveda pa bo tak sistem najbolj učinkovit, če 
bo enakega uvedlo čim več držav.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7207. 

Uspešno 
zaključen tečaj 
planinskih veščin 
Nepal 2012

Matjaž Šerkezi

… in z njim projekt Psihosocialna pomoč 
in zdravstvena oskrba mladostnikov Nepa-
la in izobraževanje ciljnih skupin gorniških 
veščin, katerega nosilec je Ministrstvo za zu-
nanje zadeve RS. Ministrstvo (Mednarodno 
razvojno sodelovanje Slovenije - Slovenia's 
development cooperation) nas je v letu 2012 
tudi delno finančno podprlo prek projekta 
Psihosocialna pomoč in zdravstvena oskrba 
mladostnikov Nepala in izobraževanje ciljnih 
skupin gorniških veščin

Zahvala pa tudi Tosami, ki nam je donirala 
sanitetni material, brez katere bi bil strošek 
tečaja bistveno višji.

Tečaj je potekal od 12. junija do 25. julija 
2012. Teoretična predavanja in osnove skalne 
tehnike smo kandidate naučili v Katmanduju, 
ki sta mu sledila zimski in ledeniški del v Slo-
venski šoli v Manangu. Korenine Slovenske 
šole v Manangu segajo v leto 1979, ko je na 
tem območju Planinska zveza Slovenije zgra-
dila mogočen 
objekt, ki naj 
bi služil šola-
nju planinskih 
veščin Nepal-
cev. Dokončna 
potrditev ideje 
za nesebično 
pomoč je bila 

nesreča sirdarja odprave Everest '79, ki je za 
vedno ostal na gori po prebivakirani noči na 
višini 8300 m. Kljub odlični fizični pripra-
vljenosti in dejstvu, da je veljal za izkušenega 
sirdarja, ni imel tehničnega znanja, znanja, s 
pomočjo katerega bi ustavil drsenje po padcu 
in si rešil življenje.

Poleg zdravnice Ivane Vukov in mene 
je na tečaju sodelovalo še enajst nepalskih 
inštruktorjev, ki so bili v preteklosti vsi naši 
tečajniki. Njihovo znanje je na zavidljivi ravni 
in marsikaj sem se od njih naučil tudi sam. 
Predavanja z njihove strani so bila kvalite-
tna in strokovna, predvsem pa didaktično 
na nivoju.

Proti koncu tečaja se nam je pridružil 
Steve Long, predsednik skupine za tehnične 
standarde pri UIAA in član BMC (Britanskega 
gorniškega združenja), s katerim sva še enkrat 
pregledala celoten koncept programa tečaja, 
sproti pa smo program dopolnjevali z novi-
mi, aktualnimi vsebinami. Pobuda Planinske 
zveze Slovenije, prilagoditi tečaj planinskih 
veščin do te mere, da v roku treh let zadosti-
jo pogojem za dosego tehničnih standardov 
UIAA, je padla na plodna tla. Tako bo zgodba, 
ki se je začela leta 1979, končno dobila svoj 
epilog - samostojnost sistema usposabljanja 
Nepalcev in NMA (Nepal Mountaineering 
Association), osnovni tečaj planinskih veščin 
pa bo odskočna deska za vsa nadaljna uspo-
sabljanja Nepalcev na področju planinstva. 

Na tečaju je sodelovalo 42 tečajnikov 
in 13 inštruktorjev. Tečajniki so vsi bolj ali 
manj uspešno prestali šolanje in ga zaključili 
z izpiti, ter prejeli certifikat Planinske zveze 
Slovenije o uspešno opravljenem tečaju, s 
pomočjo katerega si bo vsak po svoje utiral 
svojo planinsko zgodbo. To je certifikat, ki 
jim odpira okno v svet.

Varno prečenje ledeniške razpoke, 
foto Matjaž Šerkezi

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7212. 
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Predsedstvo 
IKAR o 
programski 
pripravi 
zasedanja na 
Poljskem

Danilo Škerbinek

V soboto, 18. avgusta 2012, je v Zürichu 
zasedalo predsedstvo Mednarodne ko-

misije za reševanje v gorah IKAR. Za organ, 
ki se sestaja le trikrat letno in povezuje ter 
usklajuje delo 64 gorskoreševalnih organizacij 
od Aljaske do Nove Zelandije s preko 70.000 
reševalcev, je dejansko le 11 točk dnevnega 
reda malo, a zato je bila razprava zelo inten-
zivna.

Težišče sestanka je bilo namenjeno obrav-
navi predloga vsebine in organiziranja dela 
pisarne IKAR. Predlog, ki smo ga pripravili, 
mora potrditi skupščina, pisarna bo pričela z 
delom 1. 1. 2013 in pomeni za IKAR možnost 
za še veliko boljše vsestransko delo. Članice 
bodo na skupščini tudi povabljene, da do-
polnijo razvojno projekcijo »IKAR 2010«. 

Predsedniki komisij za tehniko reševanja, 
urgentno prvo pomoč, reševanje iz plazov ter 
letalsko reševanje so poročali o delu komisij 
v preteklem obdobju in o načrtih do januarja 
2013, ko se bo prvič sestalo predsedstvo v novi 
sestavi. V teku so velika prizadevanja, da bi 
se letno zbrali podatki članic IKAR o vsem 
opravljenem reševalnem delu in posebej o 
reševanju iz snežnih plazov. 

Zasedanje strokovnih komisij in skupšči-
ne IKAR v letu 2013 bo na Hrvaškem, kandi-
daturo za organiziranje enakega dogodka v 
letu 2014 so prijavili reševalci iz ZDA.

V Zürichu je zasedalo predsedstvo IKAR, 
foto Linda

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7312. 

YC UIAA 
mednarodni 
seminar 2012 
navdušil 
udeležence

Damjan Omerzu

Od 29. avgusta do 2. septembra je Mla-
dinska komisija PZS v okviru Youth 

Commission UIAA organizirala seminar za 
mladinske delavce na področju planinstva. 
Seminar se je odvijal v Planinskem učnem 
središču v Bavšici. Udeleženci so prišli iz štirih 
držav (pet iz Luksenburga, dve iz Srbije, in 
po eden iz Velike Britanije in Južne Afrike).

Žal je tik pred začetkom seminarja svojo 
udeležbo odpovedalo kar 12 prijavljenih iz pe-
tih držav, kar je bilo negativno presenečenje za 
organizatorje. Vendar je seminar kljub temu 
potekal odlično, takšni pa so bili tudi vtisi ude-
ležencev in organizacijske ekipe. Slovensko 
ekipo je sestavljalo šest stalnih in še sedem 
občasnih članov vodstva oz. predavateljev.

In kaj vse smo jim predstavili? Razne spo-
znavne igre za prebijanje ledu v skupinah, 
PZS organizacijo, sistem izobraževanja za 
mladinske voditelje, programa Ciciban pla-
ninec in Mladi planinec, družabne igre za 
motiviranje mladih v planinstvu, športno 
plezanje v Sloveniji, alpinizem iz rok Luke 
Stražarja z njegove alpinistične poti do zla-
tega cepina, lepote tistega dela Slovenije, film 
Sfinga, Info center TNP v Trenti ... Pomemben 
del seminarja pa smo namenili tudi izmenja-
vi medsebojnih izkušenj pri delu z mladimi 
planinci na različnih področij.

Na seminarju je bilo poskrbljeno tudi za 
razigranega duha, foto Nuša Verdev

Več na spletnem mestu PZS,  
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7579. 

Alpski teden 
2012 ter 
skupščini 
Združenja 
planinskih zvez 
alpskega loka 
in Združenja za 
reciprociteto

Zdenka Mihelič 

Glavna vprašanja, ki si jih je tretji Alpski 
teden 2012 zastavil, so bila: Do kakšne 

mere so Alpe obnovljive? Na katerih obnovlji-
vih virih lahko Alpe gradijo svojo prihodnost? 
Kako lahko trajnostno prihodnost oblikujemo 
na podlagi preteklih izkušenj in znanja?

V švicarskem Poschiavu/Valposchiavu od 
5. do 8. septembra potekal Alpski teden 2012 
z naslovom Obnovljive Alpe. Alpskega tedna 
2012, sestanka Združenja za reciprociteto (7. 
9. 2012) in Skupščine Združenja planinskih 
zvez alpskega loka CAA (8. 9. 2012) so se 
udeležili tudi predstavniki Planinske zveze 
Slovenije: 
• Herman Berčič, član raziskovalne sku-

pine PZS,
• Damjan Omerzu, podpredsednik Mla-

dinske komisije PZS,
• Zdenka Mihelič, predstavnica PZS za 

odnose z javnostmi in koordinatorica 
mednarodnih aktivnosti PZS.

• 
Alpskega tedna se je udeležila tudi Marjeta 

Keršič Svetel, članica KVGN PZS, na Alpskem 
tednu pa je bila v vlogi podpredsednice CIPRE 
International.

Sestanka Združenja za reciprociteto (7. 
9. 2012) in Skupščine CAA (8. 9. 2012) se 
je udeležil predsednik PZS Bojan Rotovnik, 
ter tudi Damjan Omerzu in Zdenka Mihelič.

Prvič v zgodovini Alpske konvencije je 
bila Konferenca držav članic sočasno z Alp-
skim tednom. S tem, da sta bili obe prireditvi 
v letu 2012 sočasno v Poschiavu, je švicarsko 
predsedstvo poslalo tudi signal, da bi se mo-
rale države in organizacije, ki se ukvarjajo z 
alpskim prostorom, povezati. Alpski teden 
organizirajo sicer številne opazovalke Alpske 
konvencije.

Alpski teden je skupna prireditev velikih 
alpskih mrežnih organizacij in nevladnih 
organizacij. Organiziran je v sodelovanju 
z Stalnim sekretariatom Alpske konvenci-
je, z Mednarodno komisijo za varstvo Alp 
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(CIPRA), Omrežjem občin »Povezanost v 
Alpah«, Mednarodnim znanstvenim odbo-
rom za raziskovanje Alp (ISCAR), Mrežo 
zavarovanih območij v Alpah (ALPARC) in 
Clubom Arc Alpin (CAA).

Na predstavitvah se je na Alpskem tednu 
predstavljala tudi Planinska zveza Slovenije s 

programom za mlade, foto Zdenka Mihelič

Skupščina Združenja planinskih zvez alp-
skega loka CAA – kratek povzetek najpo-
membnejših sklepov:
•    angleščina je sedaj drugi uradni jezik CAA 
(tudi na predlog PZS),
•    planinske zveze bodo same delale uradne 
prevode v svoj jezik,
•    komisije CAA se bodo lotile področja 
dvonamenske rabe planinskih poti,
•    rezervacijski sistem v planinskih kočah ni 
če čisto razjasnjen, vsi pa so načeloma ZA,
•    planinske zveze alpskega loka se pripra-
vljajo na izkaznice s črtno kodo,
•    skupščina CAA bo leta 2013 v Sloveniji.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7573. 

Predstavnika 
PZS na skupščini 
Združenja 
planinskih zvez 
Balkana

Borut Peršolja

V začetku oktobra je v Albaniji, na Llogo-
ri, potekalo redno zasedanje skupščine 

Združenja planinskih zvez Balkana. Zaseda-
nja se je udeležilo šest držav članic, ter Grčija 
in Slovenija kot opazovalki. PZS sta na zase-
danju zastopala podpredsednik PZS Borut 
Peršolja in Danilo Sbrizaj.

Na dnevnem redu zasedanja je bila pro-
blematika UIAA, sodelovanje s CAA, stališča 
do EU gorniškega foruma (EU Mountain-
eering forum), sporazum o medsebojnem 

priznavanju popustov pri prenočevanju v 
planinskih kočah članic BMU, predstavitev 
nekaterih projektov in pobud ter program-
ske smernice za naprej. Predsednik združenja 
Jovica Ugrinovski je v razpravah poudarjal 
pomembnost mednarodnega planinskega 
sodelovanja, krepitve vezi ter izmenjavo 
primerov dobre prakse. Slovenija je v vseh 
obravnavanih temah predstavila svoja stališča.

Združenje planinskih zvez Balkana (Bal-
kan Mountaineering Union, BMU) deluje od 
leta 2006, formalno pa je bilo ustanovljeno 
v letu 2011. Polnopravne članice BMU so 
Makedonija, Srbija, Bosna in Hercegovina, 
Bolgarija, Turčija, Albanija in Črna gora, sta-
tus članic opazovalk pa imajo planinske zveza 
Grčije, Hrvaške in Slovenije. O delu BMU po-
roča spletna stran www.bmumagazine.com. 

Seja BMU v Albaniji, foto Danilo Sbrizaj

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7431. 

UIAA z novim 
vodstvom, novi 
predsednik je 
Frits Vrijlandt z 
Nizozemske

Bojan Rotovnik

V soboto, 13. oktobra 2012, je bila v Am-
sterdamu skupščina UIAA, na kateri je 

bilo med najpomembnejšimi točkami dnev-
nega reda izvoljeno tudi novo vodstvo Med-
narodne zveze planinskih organizacij UIAA. 
Potrjeno je bilo poročilo v. d. predsednika 
UIAA Jordija Colomerja in pisarne UIAA, 
sprejeti sta bili dve novi organizaciji med 
članice UIAA: iz Kostarike (opazovalka) in 
iz Peru. Potrjen je bil strateški plan, prav tako 
finančno poročilo 2011 ter plan in proračun za 
leto 2013, ki pa še ne vključuje zneskov nove 
sponzorske pogodbe z North face Korea za 
tekmovalno ledno plezanje.

Potrjene so bile predlagane spremembe 
statuta, med drugim:

- če se v UIAA želi včlaniti društvo/sekcija 
obstoječega člana UIAA, mora UIAA podati 
soglasje,

- za podelitev naziva 'častni član UIAA' 
je sedaj potrebno 75 % glasov ZA, do sedaj je 
veljalo določilo, da morajo biti vsi ZA (tako 
sta bila lani na tajnem glasovanju zavrnjena 
oba predloga za častna člana),

- v najvišjih organih UIAA je lahko posa-
meznik samo dva zaporedna mandata (sedaj 
tri) - predlog na podlagi nasprotovanja Švi-
carjev ni dobil potrebne 2/3 podpore.

Za novega predsednika je bil izvoljen 
Frits Vrijlandt (na sliki) z Nizozemske 
(NKBV) , za člane izvršnega odbora UIAA 
so bili izvoljeni: Pier Georgio Olivetti , Italija 
(CAI), Thomas Kaehr, Švica (SAC) in Hélène 
Denis iz FFCAM.

Upravni odbor sestavljajo člani izvršnega 
odbora oz. predsedstva UIAA, predstavniki 
petih največjih planinskih zvez, članic UIAA, 
po en predstavnik z vsakega kontinenta (vo-
ljeni) in 3 do 5 predstavnikov, izvoljenih na 
generalni skupščini UIAA. 

Naslednje leto bo skupščina v Švici v Pon-
tresini (švicarska planinska zveza SAC namreč 
praznuje naslednje leto 150-letnico delova-
nja), skupščina UIAA 2014 pa bo v Čilu.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7485.

Slavnostna 
skupščina ob 
150-letnici 
avstrijske 
planinske zveze

Miro Eržen

V soboto, 20. oktobra 2012, je v mestni hiši 
na Dunaju potekala skupščina avstrijske 

planinske zveze, ki je združila slovesnosti ob 
150-letnici ustanovitve zveze z obravnavo po-
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ročil o delu zveze za leto 2011 ter načrti dela za 
leto 2013. V rednem delu so delegati sprejeli 
program dela za 2013 in 2014, v slavnostnem 
delu skupščine, ki se je je udeležilo skoraj 600 
delegatov in gostov iz sosednjih planinskih 
zvez (Nemčije, Švice, Liechtensteina,Južne 
Tirolske, Slovenije ter nekaterih podružnic 
OeAV iz tujine, predstavnikov CAA, Club 
Arc Alpin in avstrijskih sorodnih zvez in oko-
ljevarstvenih organizacij), je zbrane najprej 
pozdravil avstrijski zvezni predsednik dr. 
Heinz Fischer, zatem pa predstavniki gostov, 
med njimi tudi podpredsednica PZS Slavica 
Tovšak, ki je izročila tudi priložnostno darilo 
– sliko severne stene Triglava. Posebej odme-
ven je bil govor bivšega škofa iz Innsbrucka, 
sicer navdušenega planinca dr. Reinholda 
Stecherja, ki je posebej poudaril zasluge av-
strijske planinske zveze za ohranjanje etičnih 
vrednot človeka do soljudi in narave.

Ob tej priložnosti se je avstrijska planinska 
zveza s posebnimi priznanji spomnila treh 
še posebej zaslužnih članov in sicer Pita Sc-
huberta, dolgoletnega načelnika komisije 
za varnost in avtorja številnih izboljšav na 
področju alpinistične in reševalne opreme, 
zatem znamenitega alpinista, himalajca in so-
dobnika Hermana Buhla, Kurta Diembergerja 
ter dvakratne svetovne mladinske prvakinje 
ter evropske prvakinje v športnem plezanju 
Bettine Schöpf.

Na slavnostni Skupščini OeAV je avstrijski 
planinski organizaciji v imenu PZS čestitala pod-
predsednica PZS Slavica Tovšak, foto Miro Eržen

YC UIAA se 
usmerja tudi v 
ledno plezanje

Damjan Omerzu

Od 10. do 11. novembra je v Bergamu 
pod okriljem italijanske planinske 

zveze CAI in njene sekcije CAI Bergamo 
potekala redna seja Youth Commission 
UIAA (Mladinska komisija Mednarodne 
zveze planinskih organizacij UIAA). Seje 
sva se udeležila Zdenka Mihelič in Damjan 
Omerzu.

Seja YC UIAA je potekala v soboto od 
zjutraj do poznega popoldneva. Zapisnik in 
ostalo gradivo bo priloženo poročilu, ko ga 
prejmemo od YC UIAA. Udeležba na seji YC 
UIAA je bila dobra, kar nekaj predstavni-
kov mladinskih komisij planinskih zvez oz. 
planinskih zvez v YC UIAA se je zamenjalo, 
prav tako ima YC UIAA novega predsednika 
– dosedanjo predsednico YC UIAA Anne 
Arran iz Anglije (BMC) je zamenjal Israfil 
Ashurly. Israfil je sicer predsednik Planinske 
zveze Azerbajdžana in tudi član Komisije za 
tekmovalno ledno plezanje UIAA.

Žal je bil dnevni red obsežen in raznolik 
in pri veliko točkah nismo prišli do končnega 
sklepa. Tudi aktivno sodelovanje udeležen-
cev na seji, ki traja cel dan, ni maksimalna. 
Gradivo za samo sejo je bilo pomanjkljivo, 
tako da ima v smislu učinkovitega dela in 
organizacije YC UIAA še kar nekaj rezerve. 
Poudariti pa je potrebno tudi programsko 
usmerjenost YC UIAA, ki vztrajno poveču-
je poudarek na športnem plezanju in zdaj 
tudi lednemu plezanju. Klasične planinske 
vsebine za mlade, kot so zajete v programu 
dela Mladinski komisiji PZS, so tako čedalje 
manj zastopane (pomisleke glede tega so 
imeli tudi Italijani in Ukrajinci). 

Udeleženci seje YC UIAA v Bergamu, 
foto Zdenka Mihelič

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7591. 

48. srečanje 
planincev treh 
dežel: ALPE-
ADRIA TRAIL, v 
iskanju trajne 
rešitve

Alexandra Kimmer, Miro Eržen

Na 48. srečanju planincev treh dežel 13. in 
14. oktobra 2012 se je v Mojstrani zbralo 

60 delegatov iz obmejnih meddruštvenih od-
borov planinskih društev Slovenije, deželne 
zveze avstrijske Koroške in Furlanije – Julij-
ske krajine. Letošnje srečanje je potekalo pod 
naslovom »Planinske koče in poti – pravice 
in obveznosti planinskih zvez«.

Razmišljaj globalno – deluj lokalno

Enkrat letno se srečajo predstavniki ob-
mejnih planinskih organizacij treh dežel, ter 
si izmenjajo poglede in informacije o lokalnih 
projektih, ter pri tem poskušajo uskladiti po-
glede na specifično lokalno problematiko tudi 
v luči širših trendov. Stična točka teh razprav 
je naraščajoči trend turizma povezanega z 
aktivnostmi v naravi, pri katerem se poveču-
je delež pohodništva, gorskega kolesarjenja 
in gorništva. Celotno infrastrukturo, ki jo 
uporabljajo udeleženci teh aktivnosti, kot 
so koče, poti, markacije in varovala, preko 
prostovoljnega dela zagotavljajo planinske 
zveze oziroma člani planinskih društev.

Daljinske pohodniške poti so turistični 
biseri, toda kdo skrbi za njihovo vzdrževanje?

Za letošnji osnovni moto srečanja je bila 
izbrana tematika medregionalnih pohodni-
ških poti, ki so jih pričele načrtovati, pred-
vsem pa tržiti različne turistične in druge 
organizacije. Eden od takih primerov je po-
hodniška pot Alpe – Adria trail, ki v dolžini 
290 km poteka od Grosglocknerja do Trsta, 
mimo planinskih koč in po planinskih poteh. 
V Mojstrani smo obravnavali konkretno vpra-
šanje »Kdo bo finančno prispeval k povišanim 
stroškom za povečan obseg nadelave te poti 
in njeno vzdrževanje?« Po uvodni predsta-
vitvi tega projekta, ki ga je izvedel Roland 
Oberndorfer (Kärnten Werbung), so sledili 
prispevki predstavnikov vseh treh dežel. 

Zaključki na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7458. 

Srečanje v 2013 bo 5. in 6. oktobra v Mall-
nitzu v Avstriji.
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MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO 
2013
12.-13. 1.: Saas Grund, Švica, Mladinsko 
svetovno prvenstvo v tekmovalnem lednem 
plezanju
Mladinskega SP 2013 v Saas Grundu se bo 
udeležil reprezentant Janez Svoljšak.

SLOVENSKI POKAL: V Sloveniji bo organi-
zirana samo hitrostna tekma v Mlačci, tekma 
za 4. Humarjev memorial. Tekma bo pred-
vidoma 2. februarja 2013 kot tekma pokala 
in tekma za vsakogar.

Vseslovenski 
tabor 
alpinističnih 
družin 
Campitello 2012

David Pavlovič

Tudi v letošnjem letu smo izvedli vseslo-
venski alpinistični tabor družin. Tabor 

je potekal od 21. do 28. 7. 2012 v mestecu 
Campitello v Val di Fassa v Dolomitih. Bazo 
smo si postavili v prijaznem in zelo urejenem 
kampu Miravalle. Letošnji tabor je zaznamo-
vala pisana druščina odsekov: AO PD Rašica, 
AO PD Ljubljana - Matica, AO PD Celje - Ma-
tica, Posavski AO, Črnuški AO, AO Vertikala, 
AO PD Jesenice. Skupaj se nas je nabralo 18 
odraslih in 15 otrok.

Večji del udeležencev je prišel z eno-
dnevno zamudo zaradi nestabilne vremen-
ske napovedi, ki pa nas je nato presenetila z 
odličnim vremenom cel teden. Že prvi dan 
se nas je večina odpravila v bližnje plezališče 
pod prelaz Sella – Pian De Schiavaneis, ena 
naveza pa v steno Piz Ciavazesa. Ob plezanju 
smo se bolje spoznali in že menili za plezanje 
v visokih stenah v naslednjih dneh. Za ogre-
vanje smo se podali v Stolpe Selle in steno 
Piz Ciavazesa. Plezali smo smeri od IV. do 
VII. stopnje. Opravljena je bila tudi vodni-
ška tura na Veliko Cino. V sredo smo izvedli 
skupinski izlet do pastirske koče pod južno 
steno Marmolade, kjer smo se pocrkljali z 
okusnim domačim jogurtom, sirom in ja-
bolčnim zavitkom. V naslednjih dneh smo 

DELO KOMISIJ PZS

KOMISIJA ZA 
ALPINIZEM

Svetovni pokal 
v lednem 
plezanju UIAA 
2013, svetovno 
prvenstvo

Zdenka Mihelič

Reprezentanca v lednem plezanju je bila 
izbrana na podlagi rezultatov slovenskega 

pokala v lednem plezanju v zimi 2011 in po 
opravljenih razgovorih z možnimi kandidati. 
Vsi pridno trenirajo, da bodo lahko zagna-
no startali novo sezono svetovnega pokala v 
tekmovalnem lednem plezanju UIAA 2013. 
Prva tekma bo v Cheongsongu v Južni Ko-
reji, istočasno pa tudi mladinsko svetovno 
prvenstvo v tekmovalnem lednem plezanju 
UIAA v Švici.

ČLANI SLOVENSKE REPREZENTANCE 
v tekmovalnem lednem 
Tjaša Kosič, ŠPO PD Jesenice
Janez Svoljšak, AO PD Kranj
Jernej Vukotič, ŠPO/AO PD Radovljica
Matevž Vukotič, ŠPO/AO PD Radovljica
Nastja Davidova,  AO PD Ljubljana–Matica
Joži Pavlič, AO PD Celje Matica 

Člani reprezentance trenirajo sami, trenerja 
in selektorja nimajo.

SLOVENSKI MEDNARODNI SODNIKI 
na tekmah letošnjega svetovnega pokala v 
tekmovalnem lednem plezanju UIAA: Jasna 
in Andrej Pečjak, Žiga in Nejc Šter.

TEKME SVETOVNEGA POKALA UIAA 
2013
12.–13. 1.: Cheongsong, Južna Koreja (te-
žavnost & hitrost) & Svetovno prvenstvo 
(težavnost) 
18.–19. 1.: Saas-Fee, Švica (težavnost & hitrost) 
26.–27. 1.: Rabenstein, Italija (težavnost & 
hitrost) 
7.–9. 2.: Busteni, Romunija (težavnost & hitrost) 
8.–10. 3.: Kirov, Rusija (težavnost & hitrost) 
& Svetovno prvenstvo (hitrost) 

poleg prej omenjenih sten obiskali še steno 
Pordoispitze in Innerkofler Turm ter plezali-
šče Penia pri Albi. Tisti, ki so posamezni dan 
ostali z otroci v dolini, pa so obiskali odlično 
igrišče z otroškim adrenalinskim parkom v 
Campitellu, se popeljali z gondolo nad prelaz 
Sella, si privoščili sladoled, kolesarili, tekli, 
se igrali in sončili ter popravljali avtomobile. 
Otroci so zelo uživali v plezanju v navezah 
po stopnicah v kampu pod budnim očesom 
alpinističnega inštruktorja. Vsi skupaj smo 
se zelo trudili, da bi zmazali 5 kg Nutello, ki 
pa nam jo kljub dvema zabavama »palačinka 
party« ni uspelo.

Pod steno Marmolade, foto David Pavlovič

Izlet na planarijo Malga Omretta pod J 
steno Marmolade, foto David Pavlovič

Seznam preplezanih smeri: Grosse 
Micheluzzi+Buhl, Kleine Micheluzzi - vse-
kakor največ ponovitev, Schubert - tik za 
prejšnjo, Tissi, Trenker, Delenda Carthago, 
Rossi / Tomasi, Vinatzer, Messner, Kasnapoff, 
Via del Calice, Fedele + Dibona.

Alpinistke le 
nismo »vrsta na 
robu izumrtja«! 
- Poročilo 
z ženskega 
alpinističnega 
tabora 2012

Maja Lobnik

Slovenske alpinistke so se konec avgusta 
podale v Karnijce, kjer so pod vodstvom 

Maje Lobnik plezale v okviru ženskega alpi-
nističnega tabora 2012 (KA PZS).
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Čas: 27. do 29. avgust 2012

Kraj: Karnijske Alpe, Sappada Dolomiti, Ri-
fugio Calvi

Vodja tabora: Maja Lobnik (AO PD TAM), 
Monika Kambič (AO PD Kamnik),pomočnica

Alpinistke: Mira Zorič (AK Slovenska Bistri-
ca), Nastja Davidova (AO PD Ljubljana-Ma-
tica), Neda Podergajs (PD Ljubljana-Matica).

Udeleženke: Eva Grosek (AO PD Ljubljana-
Matica), Eva Hrnčič (AO PD Celje - Mati-
ca), Janja Kos (AK Slovenska Bistrica), Jerca 
Miklič (AAO), Laura Dovč (AO PD Ljublja-
na-Matica), Neli Pegan (AAO), Neža Flajs 
(AAO), Tjaša Jelovčan (AO PD Kranj), Ursula 
Hribernik (AK Slovenska Bistrica), Ana Rosa 
(AO PD Ljubljana-Matica).

Poročilo vodje tabora:
Od ponedeljka, 27., do srede, 29. 8. 2012, je v 
Karnijskih Alpah potekal ženski alpinistični 
tabor, ki se ga je udeležilo 10 deklet (9 priprav-
nic in 1 alpinistka) in 5 alpinistk, ki so bile 
zadolžene za njihovo mentorstvo.
Kot izhodišče smo si izbrale prijetno planin-
sko kočo Rifugio Calvi na nadmorski višini 
2164 m, v majhni krnici, obdani s številnimi 
stolpiči iz bele skale: Torres Peralba (Torre Pe-
ralba, Torre Saf, Torre Fiori), Monte Peralba, 
Pic Chiadenis, Dente del Pescecane, Monte 
Chiadenis. Njihove plataste, večinoma na jug 
obrnjene stene so nam v prihodnjih treh dneh 
nudile prijetne plezelne cilje, kar se je za prve 
dni po ohladitvi izkazalo kot zelo primerno.

Menim, da je bil namen tabora dosežen, saj 
so udeleženke spoznale novo plezalno podro-
čje, v katerem so se samostojno odločale glede 
izbire smeri in jih večinoma odplezale povsem 
samostojno v enakovrednih navezah, seveda 
pod budnim očesom »ta starih«. Prav tako 
je bil namen tabora druženje in spoznavanje 
novih soplezalk, upam da bo iz teh poznan-
stev zrasla kakšna nova udarna mlada naveza. 
Dekleta so se složno strinjala tudi z našo idejo, 
da bi tabor postal tradicionalen.

Preplezanih je bilo lepo število klasičnih in 
športnoplezalnih smeri:
Ponedeljek, 27. 8. 2012:
Kambič-Pegan-Hrnčič: Torre Peralba , Via 
Veronica (VI-, 200 m)
Davidova-Dovč-Jelovčan: Torre Peralba, 
Millenium Bug (6c+, 340 m)
Lobnik-Miklič-Rosa: Torre Saf, Grand Diedro 
Sud (V, 400 m)
Podergajs-Flajs-Grosek: Torre Peralba, Via 
Veronica in Dente del Pescecane, Il Tartaro 
(6a, 150m)
Pegan-Grosek: Dente del Pescecane, Il Tartaro 
(6a, 150 m)

Zorič-Hribernik-Kos: Monte Peralba, Via 
delle Placce (4b, 110m) in Via Solle del Au-
tumno (6b+, 120 m).

Torek, 28. 8. 2012:
Lobnik-Jelovčan: Torre Peralba, Via dei Ca-
mini (V+, 300m) in Via Veronica (VI-, 200 m)
Kambič Monika-Mali Alenka-Dovč: Torre 
Peralba, Via dei Camini (V+, 300 m)
Zorič-Kos-Hribernik: Torre Peralba, Via 
Veronica (VI-, 200 m)
Grosek-Rosa: Dente del Pescecane, Via Reny 
e Guffix (V+, 200 m)
Pegan-Flajs: Monte Peralba, Via delle Placce 
(4b, 110 m)
Miklič-Hrnčič: Dente del Pescecane, Via Reny 
e Guffix (V+, 200 m)
Davidova-Podergajs: Pic Chiadenis, Basche-
ra-Solero (6c+, 230 m)

Sreda, 29. 8. 2012:
Pegan-Flajs in Zorič-Kambič M.-Mali A.: 
Dente del Pescecane, Via Reny e Guffix (V+, 
200 m)
Lobnik-Jelovčan in Hribernik-Kos: Dente del 
Pescecane, Il Tartaro (6a, 150m) in La Carie 
(6b+, 150 m)
Miklič-Hrnčič: Torre Peralba, Via dei Camini 
(V+, 300 m)
Davidova-Grosek-Rosa: Torre dei Fiori, Via 
Simonbea (6b+, 300 m)

Alenka in Mira, najmlajša in najstarejša 
na taboru, foto arhiv KA PZS

Alpinistični 
tabor za mlade 
alpiniste 
»OJSTRICA 
2012«

Matija Jošt – Matic in Karel Završnik

Na podlagi razpisa Komisije za alpinizem 
PZS je v Kamniških in Savinjskih Alpah 

med 7. in 9. 9. 2012 potekal alpinistični tabor 
»Ojstrica 2012«, ki je bil namenjen plezanju 
mladih alpinistov ali starejših pripravnikov 
(rojenih 1986 in mlajšim) v samostojnih na-
vezah v primerno izbranih smereh.

Marko Mavhar v Črni zavesi, foto Janez Svoljšak

Izhodišče za vzpone nam je služila »Koča 
na Klemenči jami pod Ojstrico«. 

Skupno je bilo tako prijavljenih 12 udele-
žencev, izbrani so bili vsi prijavljeni, tabora pa 
se je udeležilo 8 mladih alpinistov. Tabor sva 
vodila Karel Završnik in Matija Jošt. 

Menim, da je alpinistični tabor »Ojstrica 
2012« uspel. Izredno lepo vreme, ki smo ga 
bili deležni je nudilo idealne pogoje za ple-
zanje. Lokacija tabora nudi res pestro izbiro 
smeri velikega razpona različnih težavnosti in 
različnih zahtevnosti (opremljenosti) smeri. 
Vsi udeleženci so se izkazali z odgovornim 
plezanjem, prijetnim značajem, željo po dru-
ženju in bivanju v gorah. Vzdušje je bilo ves 
čas tabora prijetno in prijateljsko. V nedeljo 
zvečer smo se zadovoljni razšli in prepričan 
sem, da se bodo stiki, ki smo jih navezali na 
taboru nadaljevali in razrasli. Naj dodam 
misel, da me nekoliko žalosti, da se na tabor 
ni prijavila nobena ženska naveza. Morda je 
k temu pripomogla organizacija »ločenega« 
alpinističnega tabora za dekleta. 
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Zahvala
Naj se ob koncu poročila še posebej zahva-

lim nekaterim domačim (lokalnim) plezalcem 
(Samo Supin, Sašo Lekič, Avgust Robnik, itd, 
upam da neomenjeni ne zamerijo), ki so z 
njihovo »slučajno« prisotnostjo prispevali k 
dobremu vzdušju in z nasveti pomagali pri 
naših odločitvah, ter z zgodbami prispevali 
k širjenju obzorij vseh udeležencev. Posebna 
zahvala gre tudi oskrbniku koče Radu Nova-
ku, ki nas je z njegovo pomočnico razvajal, 
saj do alpinistov goji še posebne simpatije 
in se veseli vsake preplezane smeri v stenah 
nad »Jamo«. Obljublja tudi, da bo pozimi v 
primeru dobrih razmer za plezanje poskrbel, 
da bo koča odprta. Zahvala pa gre tudi KA 
PZS, saj je organizacija podobnih alpinistič-
nih taborov vsekakor potrebna in dobrodošla 
tudi v bodoče.

Več o preplezanih smereh na spletnem mestu: 
http://www.ka.pzs.si/novice.php?pid=7339. 

Trad climbing 
meeting 2012 - 
Valle Orco

Jan Podgornik in Karel Završnik

Club Alpino Accademico Italiano je le-
tos organiziral že drugo mednarodno 

plezalno srečanje, ki je potekalo od 16. do 
22. septembra 2012 v dolini Orco. Srečanja 
se je udeležilo 35 plezalcev iz 15 držav. Kot 
predstavnika Slovenije sva se ga udeležila Jan 
Podgornik (Akademski alpinistični odsek) 
in Karel Završnik (Akademski alpinistični 
odsek). 

Dolina Orco leži v narodnemu parku 
Gran Paradiso. Nekateri ji pravijo tudi itali-
janski Yosemiti v pomanjšani obliki. Dolina 
ponuja veliko različnih možnosti plezanja v 
granitu - balvani, enoraztežajne smeri in ve-
čraztežajne smeri dolge do 250 m. V stranskih 
dolinah pa so tudi do 500 m visoke stene.  

V dolini je veliko neopremljenih poči 
težavnosti od 6a do 8b, večraztežajne smeri 
pa so praviloma opremljene s svedrovci na 
varovališčih in na mestih, kjer varovanja ni 
možno urediti z metulji in zatiči. 

Namen srečanja je bil, da vsi udeležen-
ci spoznamo plezalni potencial, ki ga Orco 
ponuja in se preizkusimo v različnih oblikah 
plezanja v granitu. 

Plezala vsa v vseh pomembnejših ple-
zalnih sektorjih (Sergent, Caporal, Torre 
di Aimonin, Dado ...) in preplezala večino 
tamkajšnjih klasik, ki ponujajo zelo raznoliko 

plezanje (različne širine poči, zajede, kamine, 
plati ...). V teh smereh sva se naučila nekaj 
novih plezalnih tehnik, hkrati pa utrdila tiste, 
ki sva jih že poznala. Plezala sva smeri težke 
do 7a, balvane do 7B+ (Karel) in tehnično 
smer z oceno A3 (Jan).

Trad climbing meeting v Valle Orco, 
foto Jan Podgornik in Karel Završnik

Na koncu bi se zahvalila Komisiji za al-
pinizem PZS, ki naju je finančno podprla in 
nama omogočila udeležbo na srečanju.

Povezava na uradno stran srečanja: 
http://www.tradclimbing.it/home_eng.html

Tabor za 
perspektivne 
alpiniste 
Chamonix - 
jesen 2012

Tomaž Jakofčič in Peter Mežnar

V Chamonixu je od 21. do 29. septembra 
2012 potekal tabor za perspektivne al-

piniste, ki ga je organizirala Komisija za al-
pinizem PZS. Tabora se je udeležilo 10 per-
spektivnih alpinistov, vodja: Tomaž Jakofčič, 
pomočnik vodje Peter Mežnar.
Čas izvedbe:  21.–29. 9. 2012.
Organizator: KA PZS.
Vodja tabora: Tomaž Jakofčič; pomočnik 
vodje: Peter Mežnar.
Udeleženci:  
Miha Šošteršič (APD Kozjak Maribor), Nejc 
Kurinčič (Soški AO), Rok Kurinčič (Soški AO), 
Blaž Kramer (AAO), Boštjan Mikuž (AS Ajdo-
vščina), Janez Svoljšak (AO PD Kranj), Martin 
Žumer (AO PD Radovljica), Primož Lavrič 
(AO PD Kamnik), Tadej Kračun (AO PD Gr-
mada Celje), Tadej Krišelj (AO PD Kamnik).

Presenetila je »borbenost«, ne brezglava, 
seveda. Že nekaj časa nisem imel prilike videti 
tako zagnanih fantov. Brez preračunljivosti 
in taktiziranja. Pomembno je bilo le, da se gre 
v gore, če je le majhna možnost za uspešen 
vzpon. V vsem času tabora ni bil opravljen, 
poleg naših, niti en sam resnejši vzpon v gorah 
nad Chamonixom. Tudi izbira ciljev je bila 
nestandardna in vzponi v Chardonneju so 
verjetno prvi slovenski vzponi v prepleza-
nih smereh. Oba s Petrom sva si enotna, da 
tokratna garnitura udeležencev seva svetlo 
perspektivo slovenskega »pravega« alpinizma. 
Upam, da bodo fantje ta občutek še nekaj časa 
obdržali. Misliva, da je akcija vredna pono-
vitve, saj termin ponuja specifične razmere v 
gorah in hkrati možnost kvalitetnih umikov v 
nižje ležeče stene v primeru slabega vremena.

Tabor je organizirala in finančno podprla 
Komisija za alpinizem PZS. Tabor je podprla 
tudi trgovina Promontana.

Več o preplezanih smereh: 
http://www.ka.pzs.si/novice.php?pid=7417. 

31. zbor 
alpinistov 
veteranov 2012

Matjaž Šerkezi

V petek, 5. oktobra, so se na Vršiču alpi-
nisti veterani zbrali že na 31. srečanju. 

Tokratnega je vodil novi predsednik Kazimir 
Drašlar - Mikec. Lepo pripravljen zbor, ki 
že nekaj let poteka v Koči na Gozdu, poln 
spominov o takšnih in drugačnih plezalskih 
in življenjskih dogodivščinah.

Že 31. zbor alpinistov veteranov, 
foto Matjaž Šerkezi

Lepo je biti v družbi alpinistov, ki so 
nekoč predstavljali gonilno silo slovenske-
ga alpinizma, poslušati njihove zgodbe in 
se skupaj z njimi veseliti polnosti življenja, 
'požirati' izkušnje in njihovo energijo. Rek 
'Biti dober alpinist, je star alpinist' dobi tukaj 
pravi pomen.
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Novi predsednik Kazimir Drašlar - Mikec, 
ki je v letošnjem letu zamenjal Franceta Zu-
pana, je pozdravil navzoče in se s trenutkom 
tišine spomnil vseh, ki so nas zapustili. Žal od 
zadnjega srečanja med nami ni več Luciana 
Krivca, Rajka Rojsa, Vanča Potrča, Metoda 
Humarja in Martina Gričarja.

Skupaj smo počastili jubilej alpinistov in 
jim čestitali ter izročili leposlovje iz Planinske 
založbe:
- za 70 let: Janezu Duhovniku, Francu Ekarju, 

Mariji Hlavaty, Jožu Hočevarju, Gabrijelu 
Prezlju, Joštu Razingerju, Romanu Robasu

- za 75 let: Pavlu Dimitrovu, Karlu Hauserju, 
Tonetu Sazonovu, Tonetu Škarji

- za 80 let: Janezu Bratini, Cenetu Griljcu, 
Romanu Herlecu, Jožetu Melanšku 

- za 90 let: Mitji Milovanoviču.
Navzoče sta pozdravila članica Komisije 

za alpinizem PZS Jasna Pečjak in predsednik 
PZS Bojan Rotovnik. Aljaž Anderle pa je s 
fotografijami in besedo predstavil moderno 
ledno plezanje in zimski alpinizem.

Več na spletnem mestu: 
http://www.ka.pzs.si/novice.php?pid=7434.   

26 novih 
alpinistov 
uspešnih 
na izpitih za 
alpiniste 2012

Tomo Česen

Na razpis se je prijavilo 33 kandidatov. V 
skladu z razpisom je vloge pregledala 

petčlanska komisija. Dva od kandidatov nista 
izpolnjevala prijavnih pogojev. Tako je izpit 
opravljalo 31 kandidatov. Po pregledu prijav 
je bil izveden tudi informativni sestanek v 
Velenju in Kranju.

Prvi rok je bil izveden 12. maja (zimski 
del Vršič) in 13. maja (letni del Vipava), drugi 
rok pa 1. in 2. junija (zimski del Vršič, letni 
del Dolžanova soteska, Kotečnik in Vipava). 
Teorija je bila izvedena 15. maja v Velenju in 
Kranju, popravni rok pa 29. maja v Kranju.

Izpitno komisijo v obeh rokih so v različ-
ni sestavi sestavljali Tomo Šetina, Aljaž An-
derle, Alen Marinovič, Peter Mežnar, Janez 
Primožič, Janez Levec, Marjan Kregar, Matej 
Smerkolj, Tadej Mrak, Janez Toni, Slavko Ro-
žič, Peter Jeromel, Mitja Šorn, Mojca Žerjav, 
Peter Bajec, Aleš Česen, Tina di Batista, Miha 
Habjan, Matic Standeker in Tomo Česen.

Izpitno turo je opravljalo 25 kandidatov 
generacije 2012 in 2 kandidata generacije 2011 
(obe turi nista bili izvedeni v letu 2011). Vsi 
inštruktorji, ki so sodelovali na izpitnih turah 
(Aljaž Anderle, Janez Primožič, Peter Jero-
mel, Alen Marinovič, Marko Prezelj, Miha 
Habjan¸ Janez Levec, Slavko Rožič, Marjan 
Kregar, Matej Kladnik, Mitja Šorn, Janez Toni, 
Tadej Mrak, Matic Standeker, Karel Završnik, 
Blaž Navršnik, Matjaž Dušič, Peter Mežnar 
in Tadej Debevec ) so dobili seznam smeri, 
ki jih je opravil njihov kandidat za alpinista. 
Na podlagi teh so jim določili izpitno turo, 
ki je bila najmanj IV. težavnostne stopnje in 
dolžine 300-400 m, seveda pa je bilo opravlje-
nih tudi precej težjih smeri (vse pa v skladu 
s sposobnostmi posameznih kandidatov).

Izpitno turo je do roka od skupno 27 kan-
didatov uspešno opravilo 26 kandidatov (11 
zelo uspešno, 15 uspešno).  

Več o tem in seznam alpinistov: 
http://www.ka.pzs.si/novice.php?pid=7484. 

Peta, zaključna 
skupna akcija 
SMAR v 2012 – 
Eiger

Marko Prezelj

Peta plezalna tura je bila namenjena ple-
zanju v enem od najbolj razvpitih alpi-

nističnih ciljev v Evropi - Eigerju. Klasično 
smer so premagali od 17. do 19. novembra, 
celotna akcija pa je potekala od 15. do 20. 
novembra 2012.

Udeleženci: Luka Lindič (organizacijski 
vodja izleta), Luka Krajnc (organizacijski 
pomočnik) in Tadej Krišelj.

Peta plezalna tura je bila namenjena pleza-
nju v enem od najbolj razvpitih alpinističnih 
ciljev v Evropi. Eiger je bil izbran zato, ker smo 
želeli prvo leto zaključiti s plezanjem v steni, 
ki terja resen in odgovoren pristop. Nosilci 
akcije so dobro zdržali pritisk zloglasnega 
cilja in v naprej določen datum vzpona ter 
nekaj spletnega provociranja. Res je dandanes 
moderno v Alpe oditi takrat, ko so razmere 
»idealne« in socialna omrežja prepredena 
z informacijami. Vendar je bila naša ideja 
prav v tem, da se držimo zastavljenega plana 
in se s tem preizkusimo tudi v sposobnosti 
optimalnega izkoristka razpoložljivih razmer 
v izbranem času. Ta vrlina je pomembna pri 
vseh organizacijsko zahtevnih akcijah, ki ne 
dopuščajo sprenevedanja in mencanja, saj or-
ganizirana skupina vsekakor deluje nekoliko 

drugače kot svobodnjaški posameznik. Naš 
namen je bil v celoti dosežen. Z zadovolj-
stvom lahko zapišem, da so se fantje dostojno 
izkazali in vztrajali v prostem plezanju kljub 
temu, da so jih razmere prisilile v veliko daljše 
plezanje kot so sprva pričakovali.

Klasično (Heckmair, Harrer, Kasparek, 
Vorg) smer  v Eigerju (VI, M6, 6a, 1800 m) 
so v treh dneh od 17. do 19. 11. 2012 prosto 
preplezali Luka Lindič, Tadej Krišelj in Luka 
Krajnc.

Iskrena zahvala Planinski zvezi Slovenije za 
pomoč in podporo. 

Akcijsko poročilo Luke Krajnca na 
http://www.ka.pzs.si/novice.php?pid=7627.
--------------------------------
Preberite tudi:
- Četrta skupna akcija SMAR - Wielder Kaiser, 
http://www.ka.pzs.si/novice.php?pid=7405 
- Tretja skupna akcija SMAR: Val di Mello 
in Piz Badile, 
http://www.ka.pzs.si/novice.php?pid=7275 
- Druga skupna akcija SMAR, 
http://www.ka.pzs.si/novice.php?pid=7152 

Veličastni Eiger, foto arhiv SMAR 
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KOMISIJA ZA 
ŠPORTNO 
PLEZANJE  

SANJSKI 
zaključek 
svetovnega 
pokala 2012 - 
DVOJNO zmagoslavje 
Mine in Maje in DVOJNA 
SKUPNA ZMAGA Mine

Zdenka Mihelič

Športna dvorana Zlato polje se je 17. in 18. 
novembra 2012 spremenila v dvorano 

polno zagretih navijačev, saj so se za končne 
odločitve v svetovnem pokalu v športnem 
plezanju po okriljem Mednarodne zveze za 
športno plezanje IFSC borili najboljši športni 
plezalci sveta. Na finalni tekmi svetovnega 
pokala v težavnosti tu, v Kranju, je zmagala 
Mina Markovič, njen uspeh pa je s tretjim 
mestom dopolnila Maja Vidmar. Mina pa 
je dosegla še dvojno zmago v SP v skupnem 
seštevku – v težavnosti in kombinaciji. Sanj-
sko za Slovenijo!

V kvalifikacije se je podalo 36 tekmovalk 
in 48 tekmovalcev, v večerni polfinale po 26 
najboljših športnih plezalcev in plezalk, v ne-
deljski FINALE pa se je iz polfinala prebilo 
po 8 naj plezalcev in plezalk sveta.

Deveta in hkrati zadnja tekma letošnjega 
svetovnega pokala v težavnostnem plezanju 
(17.-18. 11. 2012), sicer pa že 17. tekma sve-
tovnega pokala v Kranju, je bila napeta in 
odlično pripravljena, prav tako so vse svoje 
sposobnosti in izvrstno pripravljenost poka-
zali vsi finalisti. Mina Markovič je na tekmi 
branila skupni zmagi svetovnega pokala v te-
žavnosti in kombinaciji iz leta 2011, z zmago 
na finalni tekmi svetovnega pokala v špor-
tnem plezanju v težavnosti je postala že drugič 
ZMAGOVALKA v skupnem seštevku SP v 
težavnosti 2012, kjer je tudi sicer vodila vse 
od prve letošnje tekme SP dalje. V tej sezoni 
je v svetovnem pokalu v težavnosti dosegla tri 
zmage, štiri druga mesta in dve četrti mesti.

Že pred današnjo tekmo pa je bilo jasno, 
da je Mina tudi zmagovalka v skupnem se-
števku svetovnega pokala SKUPNO v kombi-
naciji, kamor šteje pet najboljših tekem v dveh 
od treh disciplin (težavnost, balvani, hitrost).

Razpis KA 
PZS: Prijava 
alpinistične 
akcije v letu 
2013 in 2014

Miha Habjan, načelnik KA PZS

KA in KOTG pri PZS skupaj ponovno 
objavljata »RAZPIS ZA AKCIJE V LE-

TIH 2013 in 2014«. KA in KOTG PZS bosta 
izbrali omejeno število akcij, ki bodo deležne 
podpore s strani komisij PZS. 

Glavna kriterija pri izboru bosta slog - 
način in cilj odprave ter sposobnost članov 
realizirati zastavljen cilj.

Prijave naj bodo na ustreznih obrazcih 
z zahtevanimi podatki. Obrazce s prilogami 
oddajte po elektronski pošti ali zapečene na 
CD do ponedeljka, 7. januarja 2013, do 14. 
ure. Pregled in pošiljanje v dopolnitev se izvrši 
do ponedeljka, 14. januarja 2013. Do konca 
januarja 2013 bo KA PZS podala predlog. V 
skladu s pričakovanimi prihodki bo KA ob-
javila rezultate izbora s predvideno okvirno 
finančno podporo.

Pozivamo vse zainteresirane, da prijavo 
akcije izdajo v najkrajšem možnem času in ne 
čakajo na zadnji trenutek. Za določene akcije, 
zlasti tiste, ki se bodo izvajale v zimskih me-
secih 2012/2013, bomo morebitno podporo 
sporočili že pred koncem januarja 2013.

Prijave pošljite na naslov: PZS-KA, Dvo-
rakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana, s pripisom: 
PRIJAVA ALPINISTIČNE AKCIJE, ali po 
elektronski pošti na naslov (obvezno vpišite 
geslo: prijava akcije KA in zahtevajte potrditev 
prejema pošte): alpinizem@pzs.si. 

V prijavi obvezno navedite svoj elektron-
ski naslov in telefonsko številko. Obravnavane 
bodo samo pravočasno prispele in popolne 
prijave.

Glavna dolžnost akterjev prijavljenih na 
razpis je sprotno obveščanje KA in KOTG PZS 
o poteku priprav na odpravo, po zaključku 
akcije pa oddati popolno poročilo o odpravi z 
ustreznim fotografskim materialom v naprej 
dogovorjenem času.

Alpinistični pozdrav.

Pojasnila in obrazci: 
http://www.ka.pzs.si/novice.php?pid=7413. 

Kranjsko dvojno slovensko zmagoslavje – 
Mina 1., Maja 3., foto Zdenka Mihelič

Več na spletnem mestu, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7564. 

REZULTATI finale svetovnega pokala v te-
žavnosti, Kranj 2012:
ženske (36 tekmovalk)
1. Mina MARKOVIČ, SLO 
2. Momoka ODA, JAP
3. Maja VIDMAR, SLO 
...
22. Tina Šušteršič, SLO
29. Tjaša Kalan, SLO
36. Anja Šerbinek, SLO

moški (48 tekmovalk)
1. Jakob SCHUBERT, AVT
2. Sachi AMMA, JAP
3. Magnus MIDTBOE, NOR
...
9. Urban Primožič, SLO
14. Klemen Bečan, SLO
18. Domen Škofic, SLO
20. Jure Bečan, SLO
32. Izidor ZUPAN, SLO
33. Sergej EPIH, SLO
35. Martin BERGANT, SLO
37. Jure RAZTRESEN, SLO

SKUPNA RAZVVRSTITEV
Težavnost
ženske 
1. Mina MARKOVIČ, SLO, 675.00 točk
2. Jain KIM, KOR, 617.00
3. Johanna ERNST, AVT, 522.00
moški
1. Sachi AMMA, JAP, 600.00
2. Ramón JULIAN PUIGBLANQUE, ŠPA, 
568.00
3. Jakob SCHUBERT, AVT, 538.00

Kombinacija 
ženske (celotni rezultati) 
1. Mina MARKOVIČ, SLO, 764.00
2. Jain KIM, KOR, 631.00
3. Akiyo NOGUCHI, JAP, 590.00
moški (celotni rezultati)
1. Jakob SCHUBERT, AVT, 737.00
2. Sean MCCOLL, KAN, 681.00
3. Sachi AMMA, JAP, 499.00

Športno plezanje postaja zelo priljubljen šport 
tako v Sloveniji kot v svetu, zato ni čudno, da 
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DELO KOMISIJ PZS

se je športno plezanje uvrstilo tudi v ožji krog 
športov, ki se potegujejo za vstop med olim-
pijske športe na olimpijskih igrah leta 2020.

Mina Markovič, absolutno najboljša v Sloveniji 
in na svetu, foto Luka Fonda 

Svetovno 
prvenstvo 
Pariz 2012: 
mlada plezalca 
izboljšala 
najboljšo moško 
uvrstitev na SP

Zdenka Mihelič

Svetovno prvenstvo v športnem plezanju 
Pariz 2012 je potekalo od 12. do 16. sep-

tembra 2012. Urban Primožič in Domen 
Škofic sta s 16. mestom izboljšala moško 
uvrstitev na svetovnih prvenstvih v težav-
nosti, a za finale je bilo premalo. Klemen 
Bečan je osvojil 23. mesto. Poznala se je 
odsotnost Mine Markovič, naše najboljše 
športne plezalke.

Urban Primožič v Parizu, foto Stanko Gruden

Sedemčlanska slovenska ekipa, zaradi 
poškodbe je manjkala adutinja Mina Mar-
kovič, se je vrnila s petimi polfinalnimi 
uvrstitvami. 

• Bečan je v polfinalu v balvanskem pleza-
nju zasedel končno 13. mesto, kar je tudi 
najboljša slovenska posamična uvrstitev 
na tokratnem SP, v težavnosti pa 26. mesto,

• Urban Primožič in Domen Škofic sta bila 
16. v težavnosti,

•	 Maja Vidmar je prvenstvo v polfinalu 
težavnosti sklenila na 17. mestu. 

Trije slovenski predstavniki pa so prvenstvo 
končali že v kvalifikacijah. 
•	 Tina Šušteršič je v težavnosti zasedla 

končno 29. mesto, 
•	 Jernej Kruder je bil 31. v balvanih, 
•	 Jure Raztresen pa je 31. mesto zasedel 

v težavnosti. 

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7358. 

Anže Peharc 
SVETOVNI prvak, 
Sloveniji 4 medalje na 
mladinskem svetovnem 
prvenstvu Singapur 2012

Zdenka Mihelič

Dvajseto mladinsko svetovno prvenstvo 
(29. avgust-1. september 2012) v okviru 

IFSC/Mednarodne zveze za športno plezanje 
(International Federation of Sport Climbing) 
si bo naša mladinska reprezentanca v špor-
tnem plezanju zapomnila po IZJEMNEM 
uspehu. Včeraj, 31. avgusta, se je v Singa-
purju zaključil težavnostni del mladinskega 
svetovnega prvenstva 2012, ki je bil za našo 
reprezentanco več kot uspešen. Domov se 
vračajo s kar štirimi medaljami, med njimi 
se ena sveti zlato, naslov novega svetovnega 
prvaka si je zasluženo priplezal ANŽE PE-
HARC med starejšimi dečki.

Naši dobitniki žlatnih medalj – (z leve) bronasti 
Jure Raztresen, podprvak Domen Škofic, svetov-

ni prvak Anže Peharc in bronasti Martin Bergant, 
foto Slovenska mladinska reprezentanca

MSP se je udeležilo 10 slovenskih špor-
tnih plezalcev, članov slovenske mladinske 
reprezentance, in pomočnik selektorja s 
selektorjem slovenske mladinske reprezen-
tance Borutom Kavzarjem na čelu. Naslova 
svetovnega prvaka sta z lanskega mladinskega 

svetovnega prvenstva v Imstu (AVT) prišla 
branit 18-letni Domen Škofic med kadeti 
(letos mladinec) in 19-letni Jure Raztresen 
med mladinci (lani je osvojil drugi zaporedni 
naslov svetovnega prvaka, 2010 med kadeti, 
2011 med mladinci). Oba sta plezala odlič-
no, v finalu je bil pred njima le Rus Dmitry 
Fakiryanov, ki je bil tokrat predober.

UVRSTITVE SLOVENSKE REPREZEN-
TANCE (Vir: IFSC)
Starejše deklice (48 tekmovalk): ni bilo naših 
predstavnic
Starejši dečki (56 tekmovalcev): ANŽE PE-
HARC (Tržič) – 1.
Kadetinje (49 tekmovalk): Rebeka Kamin 
(Domžale) – 18.
Kadeti (69 tekmovalcev): Martin Bergant 
(Škofja Loka) – 3., Milan Preskar (Škofja 
Loka) – 12., Gregor Vezonik (Ravne) – 15., 
Tim Unuk (Laško) – 25.
Mladinke (nastopilo 46 tekmovalk): Tina 
Šušteršič (Kranj) – 13.
Mladinci (nastopilo 51 tekmovalcev): Do-
men Škofic (Radovljica) – 2., Jure Raztre-
sen (Škofja Loka) – 3., Sergej Epih (Škofja 
Loka) – 15. 

Anže Peharc (zmaga, svetovni prvak): 
»Naslova svetovnega prvaka sem zelo vesel. 
Smeri do finala nisem odplezal tako, kot znam, 
finalno smer pa mi je uspelo odplezati tako, kot 
si vedno želim pred nastopom. Ker praktično 
do zadnjih tekmovalcev v polfinalu nisem upal 
na uvrstitev v finale, je bil nastop zato toliko 
bolj sproščen.« 

Več info in fotografij na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7311. 

Domen Škofic, 
prvi mladinski 
EVROPSKI prvak

Zdenka Mihelič

PRVO mladinsko svetovno prvenstvo, ki je 
potekalo v začetku novembra, si bo naša 

mladinska reprezentanca v športnem plezanju 
zapomnila po naslovu prvega mladinskega 
evropskega prvaka za Slovenijo, ki ga je osvojil 
mladinec DOMEN ŠKOFIC. 

Med tekmovalci in tekmovalkami širne 
Evrope, skupaj je bilo prijavljenih kar 316 
mladih, je nastopilo 13 slovenskih reprezen-
tantov, od katerih se je kar 9 uvrstilo v finale.

Naši tekmovalci so nastopili zares dobro, 
najboljše med njimi pa mladinec Domen Ško-
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fic, aktualni mladinski svetovni podprvak, ki 
je izmed vse konkurence najvišje odplezal 
finalno smer in zasluženo ZMAGAL. 

18-letni Domen Škofic po lanskoletnem 
naslovu svetovnega prvaka med kadeti tudi 
letos nadaljuje uspešno sezono v mladinskem 
evropskem pokalu v težavnosti pa tudi v sve-
tovnem pokalu v težavnosti med člani. Tako 
je lepo presenetil na članski tekmi svetovnega 
pokala (člani) v težavnosti v Atlanti, kjer se 
je prvič uvrstil v finale in z osmim mestom 
dosegel svojo najboljšo uvrstitev med člani. 
Na Rockmastru članov v kitajskem mestu 
Wuijang pri Šanghaju je dosegel izvrstno 
drugo mesto, na predzadnji (članski) tekmi 
svetovnega pokala v težavnosti 2012 pa mu je 
le za eno mesto zmanjkala uvrstitev v finale.

Domen Škofic, prvi mladinski evropski prvak, 
foto Borut Kavzar

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7508. 

SLOVENSKE UVRSTITVE:
Mladinci (24 tekmovalcev): Domen Škofic – 
1., Sergej Epih – 5., Jure Raztresen – 8.
Mladinke (26 tekmovalk): Tina Šušteršič – 9., 
Anja Šerbinek – 16.
Kadetinje (36 tekmovalk): Tjaša Kalan – 14., 
Živa Ledinek - 30. 
Kadeti (43 tekmovalcev): Martin Bergant – 
6., Gregor Vezonik – 8., Milan Preskar – 11., 
Tim Unuk – 30.
Starejše deklice (43 tekmovalk): Julija Kru-
der – 22. 
Starejši dečki (42 tekmovalcev): Anže Pe-
harc – 4.

Sloveniji zlato, 
srebro in 2 brona 
na zadnji tekmi 
Evropskega 
mladinskega 
pokala, skupno 
pa kar tri žlahtna 
odličja v EYC 
2012

Zdenka Mihelič

Finale Evropskega mladinskega pokala 
(EYC) 2012, ki je potekal 24. in 25. no-

vembra 2012 v športni dvorani Zlato polje 
Kranj, se je za Slovenijo znova končal ZMA-
GOSLAVNO– Domen Škofic je zmagal 
tako na današnji tekmi kot tudi v skupnem 
seštevku EYC 2012 med mladinci. Slovenija 
je na zadnji tekmi EYC dobila 4 odličja, v 
skupnem seštevku letošnje sezone EYC pa 
zlato, srebro in bron!

Domen Škofic, foto Stanko Gruden

Na zadnji tekmi evropskega mladinske-
ga pokala 2012 pod okriljem Mednarodne 
zveze za športno plezanje IFSC se je v Kranju 
pomerilo še 186 mladih tekmovalcev in tek-
movalk iz 24 držav. Med njimi so tekmovali 
tudi Slovenci, in sicer 31 najboljših mladih 
slovenskih plezalcev in plezalk pod vodstvom 
selektorja slovenske mladinske reprezentance 
v športnem plezanju Boruta Kavzarja. 

UVRSTITVE SLOVENSKE EKIPE EYC 
Kranj 2012: 
Starejše deklice (Youth B), skupaj tekmovalo 
32 tekmovalk: 13. Julija Kruder, 15. Larisa 
Fabjan, 18. Brina Pirc, 23. Urška Blejec, 25. 
Kaja Skvarč Božič
Starejši dečki (Youth B), 44 tekmovalcev: 3. 
Anže Peharc, 7. Domen Kolenko, 23. Miha 
Kostanjevec, 26. Kristjan Jurčič, 28. Miha 
Hajna, 35. Igor Primc
Kadetinje (Youth A), 31 tekmovalk: 6. Tjaša 
Kalan, 15. Veronika Meke, 16. Jera Lenardič, 
20. Živa Ledinek, 24. Karin Erjavec, 25. Ajda 
Remškar

Kadeti (Youth A), 39 tekmovalcev: 2. Gre-
gor Vezonik, 3. Martin Bergant, 4. Milan 
Preskar, 22. Tim Unuk, 26. Blaž Oblak, 27. 
Urh Tomažič
Mladinke (Juniors), 15 tekmovalk: 5. Tina 
Šušteršič, 8. Anja Šerbinek, 14. Katarina Fon
Mladinci (Juniors), 25 tekmovalcev: 1. Do-
men Škofic, 5. Jure Raztresen, 6. Sergej Epih, 
8. Jakob Šparovec, 9. Gašper Pintar 
 
SLOVENSKE UVRSTITVE V EVROPSKEM 
MLADINSKEM POKAL 2012 – SKUPNO 
V TEŽAVNOSTI 
(v skupni seštevek štejejo 4 najboljše uvrstitve 
na tekmah EYC v težavnosti)
Starejše deklice (Youth B): 18. Julija Kruder, 
24. Larisa Fabjan, 30. Urška Blejec, 50. Brina 
Pirc, 56. Kaja Skvarč Božič
Starejši dečki (Youth B): 2. Anže Peharc, 15. 
Domen Kolenko, 51. Miha Hajna, 58. Miha 
Kostanjevec, 65. Kristjan Jurčič
Kadetinje (Youth A): 16. Jera Lenardič, 19. 
Rebeka Kamin, 21. Tjaša Kalan, 23. Živa Le-
dinek, 42. Veronika Meke, 51. Karin Erjavec, 
52. Ajda Remškar
Kadeti (Youth A): 4. Martin Bergant, 6. Gregor 
Vezonik, 7. Milan Preskar, 8. Tim Unuk, 64. 
Blaž Oblak, 66. Urh Tomažič
Mladinke (Juniors): 12. Tina Šušteršič, 18. 
Anja Šerbinek, 36. Katarina Fon
Mladinci (Juniors): 1. Domen Škofic, 3. Ser-
gej Epih, 24. Gašper Pintar 

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7596. 

Mladinska reprezentanca je zelo uspešno na-
stopila tudi na Igrah Alpe Jadran, od koder se 
je vrnila s kar 13 medaljami, več na 
http://pzs.si/novice.php?pid=7118. 

Državna prvaka 
v balvanih Mina 
Markovič in 
Jernej Kruder, 
v težavnosti 
Markovičeva in 
Domen Škofic

Zdenka Mihelič

Državno prvenstvo v športnem plezanju 
in Plezalni dnevi Kranja 2012 so se zaključili 
s spektakularnim finalom državnega prven-
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stva v balvanskem plezanju. Naslov državnega 
prvaka sta osvojila nepremagljiva Mina Mar-
kovič in Jernej Kruder. Sezono tekmovanj 
na umetnih stenah je najbolj zaznamovala že 
tretje leto najuspešnejša slovenska športna 
plezalka Mina Markovič, ki je vso konkurenco 
premagala tako na tekmah svetovnega po-
kala kot tudi na tekmah državnega prven-
stva. Naslovoma – drugič zapored – skupne 
zmagovalke svetovnega pokala v težavnosti 
in kombinaciji je pričakovano dodala še oba 
naslova v nacionalni članski konkurenci. V 
članski konkurenci v težavnosti je bila abso-
lutna zmagovalka že v sezonah 2010 in 2011, 
v balvanih pa je bila najuspešnejša tudi lani.

Markovičeva je v Kranju konkurenco pre-
magala tako v sobotnem finalu v težavnosti 
kot v nedeljskem finalu v balvanih. Drugo 
mesto je tako kot v sobotnem finalu v težav-
nosti tudi v balvanih zasedla Maja Vidmar, 
tretja v balvanih pa je bila Tjaša Kalan (tretja 
v težavnosti Tina Šušteršič).

V kategoriji članov je v balvanih najbolj 
uspelo Jerneju Kruderju, drugi najboljši je 
bil Klemen Bečan, tretji pa Urban Primožič. 
V članski konkurenci v težavnosti je absolutni 
naslov vzel obetavni Domen Škofic, za kate-
rimi so izjemne predstave v svetovni mladin-
ski konkurenci, ko je dobil skupni seštevek 
evropskega mladinskega pokala ter postal 
mladinski svetovni podprvak in evropski 
mladinski prvak. V sobotnem kranjskem 
članskem finalu v težavnosti je sicer prvo 
zmago osvojil Jure Raztresen, drugi je bil 
Primožič, tretji pa Škofic.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7623. 

KONČNI REZULTATI DP 2012:

TEŽAVNOST
ženske
1. Mina Markovič (PK 6b Ptuj), 300
2. Maja Vidmar (PK Škofja Loka), 260
3. Tina Šušteršič (AO Kranj), 185
moški
1. Domen Škofic (ŠPO Radovljica), 265
2. Urban Primožič (PK Škofja Loka), 225
3. Jure Raztresen (PK Škofja Loka), 214

BALVANI:
Članice:
1. Mina Markovič (PK 6b Ptuj), 100
2. Maja Vidmar (PK Škofja Loka), 80
3. Tjaša Kalan (AO PD Kranj), 65
Člani
1. Jernej Kruder (ŠPO PD Celje), 100
2. Klemen Bečan (ŠPO PD Tržič), 80
3. Urban Primožič (PK Škofja Loka), 65
Klubski pokal:
 1. PK Škofja Loka, 6549
 2. AO PD Kranj, 4485
 3. ŠPO PD Tržič, 3135

KOMISIJA ZA 
ODPRAVE V TUJA 
GORSTVA

Janak je 
slovenski vrh: 
poročilo z 
alpinistične 
odprave Janak 
2012

Miha Habjan

Janak je – vsaj zaenkrat – slovenski vrh, saj 
ima le dva, oba slovenska, pristopa in le dve, 

obe slovenski, smeri na glavni vrh. Glavna 
cilja letošnje slovenske himalajske odprave 
Janak 2012 sta bili nova smer v zahodni steni 
ter nova smer v južni steni Janaka s prvim 
pristopom na vzhodni vrh Janaka – in glavni 
cilj je bil z novo smerjo v Z steni dosežen, nova 
smer pa se imenuje Modri dirkač.
Člani odprave: Miha Habjan (Akademski 
AO, vodja), Igor Kremser (Akademski AO), 
Matevž Jerman (AO PD Ljubljana-Matica), 
Nejc Marčič (AO PD Radovljica), Luka Stra-
žar (Akademski AO).
V ekipi sta sodelovala še sirdar Padam Tamang 
in kuhar Phurba Tamang (oba z nepalske agen-
cije Wilderness Experiance).

Prvenstvena smer Modri dirkač, 
Zahodna stena Janaka, foto Luka Stražar

Trajanje odprave: 20. september–11. novem-
ber 2012.

Odpravo je omogočila Planinska zveza Slove-
nije in njeni komisiji (Komisija za odprave v 
tuja gorstva, Komisija za alpinizem).
Pomagali so nam še: trgovina Promontana 
d.o.o., trgovina Markacija, Karibu, Panel d.o.o., 
AJM okna vrata in senčila d.o.o., Visistemi, 
Ortik, Jure Jerman (ARSO).

Po seznanitvi z razmerami v stenah in sta-
njem ledenikov pod Lasherjema, tudi pod 
Janakom, sta se Luka in Nejc najprej odločila 
za ozebnik v Lasherju 1 (Štremfelj in Habjan, 
2005), a sta zaradi neprehodnosti čez serake 
pod steno plan opustila. Po tem poskusu sta 
se odločila za nepreplezano steno Lasherja 2 
(še nima pristopa na vrh). Opravila sta dober, 
tehnično zahteven in resen poskus, do 6500 
m. Žal jima zaradi slabih razmer v steni ni 
uspelo. Vseeno je bil vzpon dobra priprava 
na kasnejši vzpon v Z steni Janaka. Miha, Igor 
in Matevž smo najprej šli na Koto med dvema 
neimenovanima šest tisočakoma (do 6000 m), 
nato pa pod skrajni levi del JZ stene Lasherja 
1. Igor in Matevž sta naslednje jutro poskusila 
v JZ steni Lasherja 1 (levi del) z novo smerjo, a 
sta ju orkanski veter in mraz pregnala s stene. 

Nasploh so bile J (JZ) in Z stene skope s 
snegom. Zlasti Z stena Janaka je bila nepri-
merljiva po količini snega s stanjem leta 2005. 
Prav tako je presenetilo stanje ledenikov, zlasti 
pod obema Lasherjema. V ozebnik na Lasher 
1 se sploh ni dalo (varno!) vstopiti, prav tako 
ne v V del stene na Lasher 2. Ledeniki so se 
posedli, spremenili (na slabše) ali celo mesto-
ma izginili, pojavili pa so se nevarni seraki.  

Po teh aklimatizacijskih poskusih je na 
vrsto prišel Janak. Luka in Nejc sta se vrni-
la v ABC, počivala en dan, se pripravila, se 
odločila za linijo planiranega vzpona in nato 
vstopila v Z steno Janaka. Plezala sta cel dan, 
imela relativno ugodne razmere, proti večeru 
pa sta v zgornji četrtini stene smer priključi-
la na JZ steber (Štremfelj in Zalokar, 2006). 
Tam sta bivakirala, naslednji dan pa prišla v 
orkanskem vetru na vrh Janaka. Nova smer, 
preko Z stene in šele drugi pristop na vrh 
Janaka. Verjetno sta iztržila največ, kar se je 
v danih razmerah dalo. Kljub temu, da smer 
ni povsem samostojna do vrha Janaka, sta 
opravila vrhunski vzpon in dokazala, da sta 
resnično prava alpinista sposobna plezati v 
težkih himalajskih stenah. Sam vem, da sta 
želela poskusiti z bolj direktno linijo, a sta 
bila hkrati toliko pametna, da ju je izkušnja 
iz Lasherja 2 streznila in postavila na realna 
tla. Želja je nekaj, realno stanje pa nekaj pov-
sem drugega. Tudi zaradi tega sta pokazala 
odločnost in veliko mero zrelosti. Še isti dan 
sta ob 23. uri, po številnih spustih po vrvi, 
prišla nazaj v ABC. Vzpon ni bil nedolžen, 
oba sta staknila omrzline (prsti na rokah in 
predvsem nogah), na srečo nič resnejšega. 

DELO KOMISIJ PZS
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Kljub temu, da nam ni šlo vse po ple-
zalnih planih, da posamezni člani odprave 
nismo izpolnili svoje želje (bolezen, težave) 
in uresničili zadanih ciljev, smo lahko na 
koncu s preplezano smerjo v Z steni Janaka 
zelo zadovoljni. Tudi sam kot vodja odprave 
sem. Glavni cilj odprave, nova smer v Z steni 
Janaka, je bil izpolnjen.

Pomembni vzponi in poskusi:
Luka Stražar in Nejc Marčič
15. 10. 2012
Lasher 2 (6860 m), JZ stena, ocena M5, AI 
4+, 650 m, poskus

Igor Kremser in Matevž Jerman
17. 10. 2012
Lasher 1 (6930 m), JZ stena, do 60°, 200 m, 
poskus

Luka Stražar, Nejc Marčič
21. in 22. 10. 2012
Janak (7090 m), MODRI DIRKAČ, Z stena, 
80°/60°-70° M4, 1100 m prvenstvenih, 1400 
m cela stena

Plezanje v mešanem terenu zgornjega dela Z 
stene Janaka (Foto Luka Stražar)

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7582 

Alpinistična 
odprava K7 2012 
in nova smer na 
K7

Urban Novak

Alpinistična odprava K7 2012, katere član 
sem bil tudi Urban Novak (AO PD Ka-

mnik), je šla na pot 29. junija 2012. Preplezali 
smo glavni cilj – po novi smeri prek Vzhodne 
stene na glavni vrh K7.

Člani: Kyle Dempster – vodja, Hayden 
Kennedy in Urban Novak

Pridruženi člani: Jesse Mease, Erin Wil-
son, Shingo Ohkawa

Trajanje odprave: 29. junij–4. avgust 2012

Opravljeni vzponi: 
• Sulu peak (5950 m) - J ozebnik (Hayden 

Kennedy, Kyle Dempster, Urban Novak) 
• K7 (6935 m) - nova smer v V steni (Hay-

den Kennedy, Kyle Dempster, Urban 
Novak)

• Nasser Brakk (ca. 5100 m) - Britanska 
smer (Erin Wilson, Urban Novak)

• Lady finger (ca. 5300 m) - spodaj verje-
tno nov teren do IV (400 m) + vzhodni 
raz (150 m) (Hayden Kennedy, Urban 
Novak)

• Phatan Brakk (5410 m) (Jesse Mease, 
Urban Novak)

Vzhodna stena glavnega vrha K7, 
foto Urban Novak

K7 – vzhodna stena, NOVA SMER: 17. do 
20. 7. 2012 

Prvi dan smo v šestih urah  iz baze pri-
stopili pod vzhodno steno glavnega vrha K7, 
kjer smo postavili šotor. Preostanek popol-
dneva smo topili sneg za pijačo in pripravili 
nekaj hrane. Ob enajstih zvečer smo pričeli 
s plezanjem. Spodnjih 300 m smo plezali ne-
navezani v snežno lednem terenu z odstavki 
strmimi do 80°. Sledilo je 5 raztežajev lednega 
plezanja - Wi5. Do tu so bile razmere odlične, 
začinili so jih le občasni rahli pršni plazovi 
v lednem delu. V tem času se je tudi zdanilo 
in obetal se je lep dan. Nad lednimi raztežaji 
je sledio kratko snežišče, nad katerim smo 
po sistemu ramp prečili proti levi. Tu so bile 
razmere v primerjavi z lanskim letom zelo 
težavne, saj smo plezali v strmem globokem 
snegu. Varovali smo se s pomočjo ledu, ki 
ga je prekrivala okoli pol metra globoka ne-
predelana snežna odeja (na koncu teh ramp 
smo lansko leto ob neuspelem poizkusu bi-
vakirali). Na zgornje snežišče smo splezali 
preko kombiniranega terena in dveh lednih 
raztežajev. Zgornje snežišče je bilo dolgo pri-
bližno dobra dva raztežaja. Le-to te privede 
pod zgornjo skalno stopnjo, kjer smo upali 
na nekakšno šibko točko v obliki izstopne 

grape - koluarja. Namesto tega smo plezali v 
nepreglednem kombiniranem terenu (M6) z 
veliko nepredelanega snega. Do osmih zvečer 
smo uspeli priplezati do majhnega snežne-
ga grebenčka, kjer smo si izkopali polico, na 
kateri smo bivakirali. S seboj smo imeli dve 
spalni vreči in eno majhno ležalno (sedalno) 
podlogo. Popoldne se je vreme poslabšalo in 
noč nam je popestrila snežna nevihta. Zju-
traj ob petih je vreme kazalo na izboljšanje, 
zato smo nadaljevali s plezanjem. Po parih 
raztežajih še vedno kombiniranega plezaja 
smo priplezali do vršnega snežišča. Vreme se 
je v tem času poslabšalo in začelo je snežiti. 
V zgornjem delu je bila na preizkusu naša 
volja in odločenost, saj smo zopet plezali v 
strmem nepredelanem snegu. Ob drugi uri 
popoldne smo stali na vrhu. Kmalu smo začeli 
s sestopom, ki je izključno potekal s pomočjo 
spustov ob vrvi. Tudi sam sestop so popestrili 
pršni plazovi, nekateri so bili kar dolgotrajni 
;-) Ob dveh zjutraj smo bili pod steno, kjer 
smo spali do dvanajstih. V tem času je zapadlo 
približno 20 cm novega snega. Popolne smo 
sestopili do baznega tabora.

Za mnenje o novi smeri po vzhodni steni 
K7 na njegov glavni vrh smo vprašali tudi 
našega alpinista svetovnega kova in vodjo 
SMAR Marka Prezlja: 

»Odlično! Mislim, da gre za vzpon, ki bo 
prestal tudi preizkušnjo časa. To je šele druga 
povsem samostojna smer na glavni vrh K7, ki 
sicer ponuja še nekaj zanimivih izzivov. Lanski 
poskus jim je nedvomno podkrepil vztrajnost in 
samozavest, brez česar je v negotovih razmerah 
težko doseči vrh. Verjetno so na tej odpravi 
dobro preizkusili svoje meje in si ta način ne-
zavedno postavili nove. Moje iskrene čestitke 
za intenzivno doživetje, vztrajnost, in izraženo 
hvalnico negotovosti. Njihov uspeh utrjuje moje 
zaupanje v prihodnost klasičnega alpinizma.«

Vzpon na K7 po novi smeri prek vzhodne stene, 
foto Urban Novak

Iskrena hvala PZS in njenima komisi-
jama: Komisiji za alpinizem in Komisiji za 
odprave v tuja gorstva. Hvala Občini Kamnik 
in Alpinističnemu odseku PD Kamnik. Ter 
nenazadnje tudi Juretu Jermanu, ARSO, ki 
je prijazno priskrbel zanesljive vremenske 
napovedi.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7225. 
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Alpinistična 
odprava Denali 
2012

Arne Jeglič

Člana mini odprave sta bila: Arne Jeglič 
(AO PD Ljubljana-Matica, vodja) in Ma-

tic Košir (AO PD Jesenice).

Časovni potek odprave 27. april–28. maj 
2012. 
2. 5. plezanje v Mt. Frances, JZ greben 
3.-6. 5. Spremenljivo vreme, Arne zboli (pljuč-
nica) in potrebuje 1 teden, da se vsaj približno 
pozdravi.
7. 5. Matic odide z Jamesom Tinkerjem v 
Severni kuloar Mini Moonflowerja 
8. 5. počitek 
9.-13. 5. Nevihta, zapade skoraj 1m novega 
snega 
14. 5. Priprave na vzpon v mt.Hunterju 
15. 5. Poizkus v smeri Deprivation, Matic dobi 
v koleno velik kos ledu, Arne se ne počuti 
dovolj močnega 
16., 17. 5. počitek, Matic ne more normalno 
hoditi 
18. 5. Arne odide z Andresom Marinom v 
Severni kuloar Mini Moonflowerja 
19.-20. 5. počitek 
21. 5. Arne poizkusi v navezi z Blažem Na-
vršnikom in Matjažem Dušičem preplezati 
novo smer v Mini Moonflower 
22. 5. Odhod v dolino 
23.-26. 5. Talkeetna in 26. 5. zvečer povratek 
v Anchorage 
27. 5. Anchorage-Portland-Amsterdam-
Ljubljana 

Preplezane smeri
Mt. Frances, SW ridge (AK 4, 5.8, 60st 1200 
m) 8 h 30 min za smer, 12 h baza-baza. Je-
glič-Košir
Mini-Moonflower, North culoir (AK4, 5 R, 
800 m) Košir-Tinker (8 h za smer, 14 h ba-
za-baza) in Jeglič-Marin (6 h za smer, 12 h 
baza-baza)

Poizkusi: 
Mt.Hunter, Moonflower butress smer Depri-
vation. Košir-Jeglič, preplezala 7 raztežajev 
in obrnila zaradi slabega počutja. 
Mini-moonflower: Jeglič-Navršnik-Dušič 
– poizkus nove smeri, obračali po dveh ra-
tzežajih zaradi mraza in vetra. 
Ob prvem lepem dnevu sva z Arnetom odšla 
plezat Jugozahodni raz Mt. Francesa. Lepo 
plezanje po včasih kar ozkem razu. Prvi od 
petih težjih raztežajev, v ozadju Foraker

Ocena odprave: Na ledeniku smo se zadrže-
vali dobre tri tedne, v tem času sva z Maticem 

splezala vsak po 2 smeri, ki v tem področju 
veljajo za lažje, med zares plezalnimi se-
veda, dostopov po normalkah je še veliko. 
Prav tako se nisva glavnega cilja, to je Južna 
stena Denalija, niti dotaknila. Tako gledano 
je bila odprava precej neuspešna. Vendar pa 
plezalska uspešnost ni edino merilo uspešno-
sti odprave, oba sva dobila nove izkušnje in 
znanja, in vsi štirje Slovenci smo se v dolino 
vrnili navdušeni, kot prijatelji, z željo, da se 
v te hribe še vrnemo. 

Foto arhiv odprave Denali 2012

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7120. 

Alpinistična 
odprava 
Karakorum: 
Gašerbrum I in 
Spantik 2012

Irena Mrak in Tomaž Goslar

Glavni cilj odprave je bil vzpon v alpskem 
slogu po eni od obstoječih smeri na Ga-

šerbrum I (8068 m), s predhodno aklimatiza-
cijo na Spantiku (7027 m). Tričlansko odpravo 
so sestavljali Irena Mrak (vodja) in Mojca 
Švajger ter zdravnik Tomaž Goslar.

Udeleženci: 
Irena Mrak (vodja), AO PD Tržič,
Mojca Švajger, AO PD Tržič,
Tomaž Goslar (zdravnik), PD Ljubljana-
Matica.

Trajanje odprave: od 4. junija do 2. av-
gusta 2012.

Vzpon na Spantik (kot aklimatizacijo) je 
sicer potekal gladko, vendar od baze do vrha 
in nazaj v globokem snegu in ob izogibanju 
številnih ledeniških razpok. Normalna smer 
na Spantik je sicer tehnično manj zahtevna, 
utrudljiv pa je ca. 8 km dolg greben med 5400 

in 6400 m z vmesnima strmima odsekoma, 
kjer so običajno v sezoni pritrjene fiksne vrvi. 
Spremljalo nas je dokaj ugodno vreme, a spre-
menljivo, kar nam je otežilo predvsem zadnjo 
uro vzpona na vrh, ki je potekal v snežnem 
metežu. Vrh smo dosegli vsi trije ob 22. 6., ob 
13.30. Sneženje je oviralo tudi sestop v bazo. 
Slednjo smo zapustili 26. 6., in nadaljevali pot 
proti bazi pod Gašerbrumom I na ledeniku 
Baltoro.

6. 7. smo postavili bazo pod Gašerbru-
mom I, in takoj začeli z raziskovanjem mo-
žnosti vzpona bodisi po španski ali jugoslo-
vanski smeri. Vse ostale odprave so imele v 
načrtu vzpon po normalni smeri, v klasičnem 
himalajskem slogu. Do našega prihoda v bazo 
so uspeli postaviti T2 na 6400 m, največjo 
težavo pa je letos predstavljal vzpon preko 
ledenika do T1, za katerega je večina potre-
bovala od 7-11 ur, saj so bile odprte številne 
široke razpoke, ki so zahtevale veliko mero 
pazljivosti.

8. 7. se je Tomaž Goslar vrnil v dolino 
preko prelaza Gondogoro La. Z Mojco sva 
ta dan raziskali možnosti vzpona na GI po 
smeri prvih pristopnikov iz leta 1958. Izkazalo 
se je, da je vzpon preveč tvegan predvsem 
zaradi dejstva, da gre še vedno za zaprto ob-
močje, ki ga nadzorujeta tako pakistanska kot 
tudi indijska vojska. Do nadaljnjega so tako 
vzponi v tem delu območja ledenika Abruzzi 
prepovedani.

Na vrhu Spantika, foto Tomaž Goslar

Glede na zbrane informacije in vremenske 
razmere sva se odločili za poskus v alpskem 
slogu po normalni smeri. V noči z 9. na 10. 
7. sva šli proti T1 na 5900 m in nato naprej 
proti T2 na Gašerbrum La (6400 m). S seboj 
sva imeli vse potrebno za nadaljevanje vzpo-
na proti vrhu. Japonski ozebnik je bil še brez 
fiksnih vrvi, kar je obetalo možnosti alpskega 
vzpona. Ponoči se je vreme poslabšalo in po 
dnevu čakanja v sneženju sva se odločili za se-
stop v bazo. Vse do 20. 7. vreme ni omogočalo 
vzpona na vrh, kljub temu smo vse odprave 
glede na sicer precej nasprotujoče si napovedi 
poskušale, a tako na GII kot GI nismo prišli 
dlje od T2. Odločili sva se podaljšati bivanje v 
bazi za teden dni, in 24. 7. še tretjič poskusili. 
Kljub dobri vremenski napovedi se je vreme 
25. 7. spet poslabšalo, kar je pomenilo sestop 
v dolino in odhod domov. Zaradi službenih 
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obveznosti bivanja v Pakistanu nisva mogli 
več podaljšati. 28. 7. sva zapustili bazo in se 
preko prelaza Gondogoro La vrnili v dolino.

Kot vodja odprave ocenjujem, da je bila 
predhodna aklimatizacija in potem poskus 
na 8000 m v alpskem slogu dobra odločitev, 
kar velja prakticirati tudi v prihodnje.

Za konec se najlepše zahvaljujemo PZS 
za podporo akciji.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7293.

Člani alpinistične 
odprave Koroška 
8000 – Broad 
Peak

Zdenka Mihelič

Odpravo, ki se je na pot podala pot 5. 
julija 2012 in se je vrnila v četrtek, 9. 

avgusta, je sestavljalo 7 koroških alpinistov, 
vodja Grega Lačen, namestnik vodje Ludvik 
Golob (Ika), Andrej Gradišnik, Sašo Prose-
njak, zdravnik Jurij Gorjanc, Tadej Zorman 
in Matej Flis. Odpravo je podprla Planinska 
zveza Slovenije.

Odprava Koroška 8000 je bila zelo uspe-
šna, saj so dosegli želeni vrh – 8051 metrov 
visoki Broad Peak. Na to dvanajsto najvišjo 
goro sveta se je povzpelo kar pet Korošcev: 
Ika Golob, Andrej Gradišnik, Jurij Gorjanc, 
Tadej Zorman in Matej Flis. 

Vrh so dosegli v torek, 31. julija 2012, med 
7. in 8. uro zjutraj. Vseh pet je vrh doseglo 
brez uporabe dodatnega kisika. Kot so dejali, 
je želja, povzpeti se na vrh osemtisočaka med 
koroškimi alpinisti gorela že 30 let; o tem so 

sanjali že na prvi koroški odpravi v Ande, ki 
jo je vodil Marjan Lačen, oče vodje tokratne 
odprave. Član odprave Andrej je tako zapisal: 
»Dosanjali smo sanje koroških alpinistov o 
samostojni koroški odpravi na osemtiso-
čaka. Dosanjali smo jih za vse, ki so kdajkoli 
to načrtovali ali le želeli, za vse Korošce, ki 
jim je bila mladostna pot prekinjena v hribih; 
Igorja, Franca, Vlada, Dušana, Meha, Kolčna 
in prijatelje, za vse, ki so doma stiskali pesti, 
da nam bi uspelo.«

Prva trojica od petih koroških alpinistov na vrhu, 
foto arhiv odprave Koroška 8000

Na začetku je odpravo spremljalo slabo 
vreme, proti vrhu pa ogromno snega, ki so 
ga morali gaziti. Predvsem sta bila glavna 
motorja gaženja od tabora T4 na 7600 na-
prej do sedla na 7800 Ika Golob in Matej Flis. 
Za njima, koroško odpravo so bili Kitajci, ki 
so čakali na zgaženo pot proti vrhu in so se 
zadaj praktično sprehodili. Kitajci so šli na 
vrh z njihovo alpinistko, ki se je povzpela že 
na 6 osemtisočakov Vršno pobočje pa je bolj 
spihano. Ekipa je izkoristila 'luknjo' lepega 
vremena in dosegla svoj želeni VRH. 

Koroška je bila na alpiniste zelo ponosna. 
Sekretarka Andreja Gradišnika, direktorja 
podjetja Metal Ravne, je od navdušenja dejala, 
da »se počutim ne kot sekretarka direktorja, 
ampak sekretarka olimpijskega prvaka.«

Za mnenje o odpravi smo povprašali tudi 
načelnika Komisije za odprave v tuja gorstva 
PZS Toneta Škarjo: »O odpravi menim vse 
najlepše. Je klubska odprava, vendar pa je vi-

Vrh pred nami, foto arhiv odprave Koroška 8000

šina 8000 metrov krepak zalogaj. Poleg tega 
so imeli težke razmere na začetku, nato proti 
vrhu gaženje ... Izkoristili pa so vremensko 
luknjo lepega vremena in pod odličnih or-
ganizacijskim vodstvom Grege Lačna bili 
nagrajeni z vrhom.«

Več o vzponu, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7213. 

Alpinistična 
odprava Kirgizija 
2012

Peter Bajec – Poli

Odprava »Kirgizija 2012« je bila zamišljena 
kot odprava Alpinističnega odseka PD 

Železničar Ljubljana, s katero bi počastili 60 
let delovanja odseka. V začetku je odprava 
štela 10 članov, kasneje se je ta številka skrčila 
na 8, na pot nas je na koncu odšlo 7.

Žal se je nekaj dni pred odhodom, po 
posvetovanju z zdravniki, ena članica odlo-
čila, da ne odide na pot. Odpravo smo tako 
sestavljali Peter Bajec – Poli, vodja odpra-
ve; Boštjan Tomplak, Primož Bregar, Luka 
Golob, Anže Dobrilovič, Domen Košir in 
Jaša Saražin. 

Trajanje odprave: 6. –29. 7. 2012

V bazi smo preživeli dva tedna in v tem času 
plezali kolikor so pač vremenske razmere 
dopuščale. Povratek v civilizacijo je potekal 
brez zapletov in tako smo 29. julija na Brniku 
zaključili dobre tri tedne trajajočo odpravo.  

Ocena uspešnosti odprave
Glede na zastavljene cilje, ocenjujem odpravo 
kot popolnoma neuspešno, saj nismo uspeli v 
nobenem izmed glavnih ciljev odprave. Ne-
kaj zaslug za to gre zdravstvenim težavam, 
večinoma pa vremenu in slabim razmeram 
v stenah. 
Z vidika pridobivanja izkušenj članov, ki so 
bili prvič na odpravi, pa jo ocenjujem kot 
uspešno. Kljub kislemu vremenu je nastalo 
kar nekaj novih smeri, opravljenih je bilo 
nekaj smučarskih/borderskih spustov in 
pristopov na vrhove. Ne glede na skromno 
nadmorsko višino vrhov in plezanja menim, 
da so člani odprave dobili kar nekaj izkušenj 
glede plezanja in življenja na višini, ki jim lah-
ko koristijo pri njihovi nadaljnji plezalni poti. 
Glede na slabše vremenske pogoje se je pre-
plezalo kar nekaj novih smeri. Sicer skromnih 
težavnosti, a vendar so se člani odprave kar 
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nekaj naučili. Skupno je bilo preplezanih 13 
prvenstvenih smeri, opravljenih 8 smučar-
skih/deskarskih spustov in 3 ponovitve sme-
ri. Menim, da smo dane vremenske in snežne 
razmere precej dobro izkoristili. 

Zahvala
Seveda pa odprave ne bi bilo brez močne fi-
nančne injekcije matičnega odseka. Hvala tudi 
PZS za njihov prispevek. Brez Luke Ravnika in 
njegovih natančnih vremenskih napovedi, ki 
so nam še kako pomagale bi verjetno preple-
zali veliko manj kot smo. Hvaležni smo tudi 
vsem »domačim lekarnam«, iz katerih smo 
si trajno sposodili zdravila, ki so lajšala naše 
zdravstvene težave. Hvala Blažu za krplje in 
ruski slovar. Brez prvega bi jaz, brez druge-
ga pa vsi bolj tenko piskali. Hvala Tadeju za 
nasvete glede aklimatizacije. 

Jelenček in Debeluharska smer (greben Ob-
zhorny – Judith-Brian), foto člani alpinistične 

odprave Kirgizija 2012

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7250. 

Alpinistična 
odprava Pamir 
Alai 2012 - 
kvaliteten granit 
ponudil dobre 
smeri

Monika Kambič

Z odpravo so člani alpinistične odprave 
Pamir Alai 2012, katere vodja sem bila 

Monika Kambič (AO PD Kamnik) zadovoljni, 
saj smo v kratkem času in relativno nesta-
bilnem vremenu, splezali precej raztežajev 
v kvalitetnem granitu.

Člani odprave:
Monika Kambič (vodja), AO PD Kamnik
Tina Di Batista, AO PD Ljubljana-Matica
 Andrej Erceg, AO PD Črnuče
 David Debeljak, AO PD Rašica
 James Cherry, Kanada
Trajanje odprave: 11. julij–18. avgust 2012.
Iskreno se zahvaljujemo Komisiji za alpinizem 
(KA) in Komisiji za odprave v tuja gorstva 
(KOTG) Planinske zveze Slovenije, ki sta 
odpravo finančno podprli.
Osebno pa bi se rada zahvalila še svojemu 
sponzorju Berghausu in pa AO PD Kamnik.
 
Kronološki potek odprave:
16. 7.     Urejanje baze. David in James popol-
dan splezat na Pic du Pamir (stolp nad bazo) 
po smeri: Crack Suzy, 6R, 250 m, 6b
17. 7.     Tina in Monika splezata Crack Suzy, 
David in James pa O.W. (Off Width), levo od 
smeri Crack Suzy, 6R, 250 m, 6c+
18. 7.     V bazo pride Andrej skupaj z vso 
svojo prtljago. Pred tem se v Batkenu zastrupi 
s hrano.
21. 7.     Andrej, Monika in Tina ob 6.00 zju-
traj vstopijo v Francosko smer v Piku 4510 
(imenovanem tudi »1000 let ruskega krščan-
stva«), 1500 m, 6a (z varianto 6c). Nimajo 
nobenih podatkov o smeri. Od začetka do 
konca se skušajo držati raza. Bivakirajo 14R 
pod vrhom. 
James in David sestopita v bazo, ker je Jamesu 
med vzponom na sedlo Pika Slesove zdrsnilo 
in si je lažje poškodoval roko.
22. 7.     Andrej, Monika in Tina se v osre-
dnjem delu  Francoske smeri izognejo mo-
kri in zmrznjeni zajedi in splezajo zahteven 
kamin. Okoli 12 h se vreme poslabša, začne 
naletavati sneg. V slabem vremenu nadalju-
jejo do vrha, ki ga dosežejo okoli 16.30, višina 
4.510 m. Splezajo 38R. Na sestopu še enkrat 
bivakirajo.
Dave sam začne z plezanjem Francoske smeri 
v Piku 4510, prepleza sedem raztežajev, a ob 
poslabšanju vremena obrne.
23. 7.     Andrej, Monika in Tina nadaljujejo 
s spusti, ki v spodnjem delu ne potekajo po 
smeri vzpona. Večkrat rešujejo zataknjeno 
vrv. Okoli 14 h, po 56 urah plezanja, bivaki-
ranja in sestopanja, dosežejo vznožje stene.
24. 7.     Dežuje skoraj celi dan. Počitek.
8.     Dave in James vstopita v Perestroika 
crack. Okoli 21 h po 13 urah plezanja dosežeta 
vrh Pika Slesove. Dave smer spleza prosto na 
pogled, 900 m, 7b, James prosto vse razen 
enega raztežaja.
Andrej, Tina in Monika popoldan splezajo 
na sedlo Pika Slesove in bivakirajo.
30. 7.     Andrej, Monika in Tina plezajo v sme-
ri Perestroika crack. Po sedmih preplezanih 
raztežajih, drugič bivakirajo.
31. 7.     Monika ima želodčne težave, zato 
ostane na bivaku. Andrej in Tina zjutraj na-
daljujeta s plezanjem v smer. Okoli 17.00 ure 

dosežeta vrh na 4.250 m Andrej smer spleza 
prosto, Tini prosta ponovitev ne uspe v enem 
raztežaju. Vsi skupaj sestopijo v bazo.
1. 8.       Počitek v bazi. Dave sam odide plezat 
v Pik Kotin po SV razu. Okoli 14 h vstopi v 
smer, okoli 21 h doseže vrh na 4.523 m Celo 
noč sestopa in se spušča ob vrvi.
2. 8.       Monika in James obiščeta sosednjo 
dolino in bazni tabor Kara-su. Andrej in Tina 
gresta plezat O.W. v Pic du Pamir, 6c+. Oba 
prosto, n.p.

Splezane smeri:
Debeljak - Cherry: Pic du Pamir, Crack Suzy, 
6b, 250, 2500 m
Di Batista - Kambič: Pic du Pamir, Crack Suzy, 
6b, 250, 2500 m
Debeljak - Cherry: Pic du Pamir, O.W. levo 
od Crack Suzy, 6c+, 250, 2500 m
Erceg - Di Batista - Kambič, Francoski steber 
v 1000 (YORC) let ruskega krščanstva, 1500 
m, 6a (z varianto 6c), 4.510 m
Debeljak - Cherry: Pik Slesova, Perstroika 
crack, 900 m, 7b, 4.250 m
Erceg - Di Batista: Pik Slesova, Perstroika 
crack, 900 m, 7b, 4.250 m
Erceg - Di Batista: Pic du Pamir, O.W. levo 
od Crack Suzy, 6c+, 250, 2500 m
Debeljak: Pik Kotin, 6a, 1000 m, 4.523 m

Tina v Perestroiki, 
foto arhiv odprave Pamir Alai 2012

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7257. 
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25. julija 2012. Naredili smo sedem uspešnih 
vzponov oz. preplezanih smeri, dva smučar-
ska spusta z dveh vrhov.

Območje: Apolobamba, Bolivija

Člani: vodja Boris Santner, Stanislav Mihev, 
Franc Pušnik, Vinko Močilnik, Sebastjan 
Zapušek, Domen Petek, Primož Šteharnik, 
Marta Krejan. 
Sedem uspešnih vzponov oz. preplezanih 
smeri, dva smučarska spusta z dveh vrhov.

Trajanje odprave: odhod 29. junija 2012, 
vrnitev 25. julija 2012

11. 7. Vinko Močilnik, Franc Pušnik in Stan-
ko Mihev - odhod proti skupini Palomani.  

12. 7. Vinko Močilnik, Franc Pušnik in Stan-
ko Mihev  preplezajo smer Slovenski turn, 
JV stena, 5595 m, naklonina 60/55 stopinj. 

Alpinistična 
(mala) odprava 
Bugaboos 
2012 – uspešen 
zaključek

Tanja in Andrej Grmovšek

Za nama je še ena lepa in uspešna odprava. 
Če je na začetku odprave vreme malce 

nagajalo, je na koncu toliko bolj sodelovalo. 
V Bugaboojih sva se 'do sitega' naplezala. 
Uspel nama je tudi zahteven in dolg vzpon 
v tamkajšnji najvišji steni – tisočmetrskem 
zahodnem zidu North Howser Towerja.

Člana odprave sta bila vodja Andrej Grmo-
všek in Tanja Grmovšek, oba APD Kozjak 
Maribor.

Trajanje odprave: od 13. julija do 12. avgusta 
2012.

Cilji odprave: Proste ponovitve in prvenstveni 
vzponi v stenah Bugaboos, Kanada.

Prve dni v Bugaboojih sva porabila za 
plezanje krajših smeri in nošnjo opreme in 
hrane iz doline do kampa Applebee - izhodi-
šča za plezanje v stenah. Čeprav je bilo vreme 
vsako jutro dokaj lepo, so se do popoldneva 
ali večera vedno prikradle plohe, občasno 
tudi prav strašljive nevihte z grmenjem, stre-
lami in sodro. Bugabooji so znani po moč-
nih nevihtah in izredno hitro menjajočem 
se vremenu!

In ravno ko sva se dodobra vplezala, 
je napoved končno obetala nekaj (tri) po-
polnoma lepe dneve. Ravno prav za najbolj 
zahtevno steno Bugaboojev - zahodno steno 
North Howser Towerja. Ker že sam dostop 
do stene vsebuje prečenje treh sedel, ledeni-
kov, moren in 200m spust ob vrvi (ter traja 
kakih 5 ur) sva se odločila za taktiko bivaka 
sredi stene. Tako sva v dveh dneh relativno 
udobno opravila z dostopom, smerjo All 
along the Wachtower, VI, 5.12-, 1000 m 
ter sestopm. Čeprav je bil najtežji raztežaj 
za oceno kar zahteven, pa še moker, mi je 
uspel prost vzpon na pogled, eden redkih 
oziroma morda celo prvi tovrsten vzpon v 
smeri. Smer in stena sta presenetili tudi z 
odročnostjo, resnostjo, kompleksno orien-
tacijo v spodnjem delu, predvsem pa s svojo 
»čistostjo« - v smeri razen nekaj zataknjenih 
zatičev in v spodnjih raztežajih nekaj pro-
padajočih sidrišč »pobeglih« navez ni prav 
nobene »plezalne navlake«. Stena, ki se vse-

kakor lahko postavi ob bok najzahtevnejšim 
Patagonskim konicam!

Howser naju je dovolj izmučil, da je bilo 
slovo od znova nevihtnih Bugaboojev toliko 
lažje. Na tridnevni poti nazaj do Portlanda, od 
koder sva letela v domovino, sva se ustavila še 
v stencah nad krajem Index v bližini Seatla. 
Čeprav to »pokališče« ni pretirano poznano, 
gre za eno najboljših »crack climbing areas« v 
ZDA. Toliko težkih poči najdeš le še v Indian 
creeku in Yosemitih. Vredno postanka.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7249. 

Alpinistična 
odprava 
AK Ravne 
Bolivija 2012 
- kronološki 
pregled in 
opravljeni 
vzponi

Marta Krejan

Osemčlanska alpinistična odprava Alpi-
nističnega kluba Ravne na Koroškem 

BOLIVIJA 2012 je potekala od 29. junija do 

Midva, foto Tanja in Andrej Grmovšek

Vsa ekipa, foto Stanko Mihev
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Po ledeniku 95 višinskih metrov in še 200 
višinskih metrov do vrha Slovenskega turna. 
Tura trajala 6 ur.

12. 7. Sebastjan Zapušek in Boris Santner 
preplezata novo smer Koroška smer (South-
East Ridge), 300 m, naklonina 60/50 stopinj, 
2 uri, dostop po ledeniku 2 uri.

13. 7. Primož Šteharnik in Ramiro pristo-
pita na vrh s Perujske strani čez ledenik in 
zahodno snežno pobočje (4 ure). Primož 
Šteharnik opravi po doslej znanih podat-
kih prvenstven smučarski spust z vrha po 
smeri pristopa do povišanega tabora na 
koncu ledenika.

13. 7. Odhod proti Palomani Central, 5633 
m - Domen Petek in Marta Krejan. Povišan 
tabor na 5210 m pod ledenikom, 3 ure.  

14. 7. Domen Petek in Marta Krejan preple-
zata novo smer Krikosa na vrh Palomani 
Central, 500 m, 5 ur. Vstop po 100-metr-
skem zaledenelem slapu (do 60 stopinj), po 
ledeniku proti vrhu (dva strmejša dela, do 
65 stopinj), na vrh dva raztežaja po kopnem 
(III). Z vrha po kopnem delu spust po vrvi. 
Sestop v bazo 4 ure.

15. 7. Vinko Močilnik in Franc Pušnik ter 
Primož Šteharnik in Stanko Mihev splezajo 
na (neimenovani) vrh vzhodno od baze: 
Koroška (?), 5300 m. Preplezajo novo Slo-
vensko smer, 240 m, naklonina 45 stopinj.

14. 7.  Sebastjan Zapušek in Boris Santner se 
povzpneta na povišani tabor pod Palomani 
Central, 5210 m.       

15. 7. Splezata na po opisih, ki so na raz-
polago, sodeč, še neosvojena vrhova, ki sta 
narazen približno 30 m. Oba se nahajata 
vzhodno od Palomani Central, 5633 m. Prvi, 
bližji Palomani Centralu, 5570 m, zadnji 
raztežaj do 65 stopinj, dostop preko zale-
denelega slapu (WI 2-3, 100 m) in preko 
ledenika, 1.5 ure. Predlagano ime Palomani 
Luka. Drugi vrh, najbolj vzhodni v verigi, 
enak dostop kot do prvega, zadnji raztežaj 
do 70 stopinj. Predlagano ime Palomani 
East, višina 5565 m. Plezal Sebastjan Za-
pušek.

17. 7. Domen Petek, Primož Šteharnik in 
Marta Krejan opravijo vzpon na vrh Chu-
cuyo Grande po J strani (South Face, 65 
stopinj , 3 ure). Primož Šteharnik opravi po 
doslej znanih podatkih prvenstven spust na 
smučeh z vrha in po ledeniku, dokler je to 
mogoče. Sestop do baze 6 ur.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7214. 

MLADINSKA 
KOMISIJA

Matej 
Ogorevc novi 
predsednik 
Mladinske 
komisije PZS

Kaja Čeh

V soboto, 17. novembra 2012, je v Izobraže-
valnem centru za zaščito in reševanje RS 

na Igu potekal Zbor mladinskih odsekov v or-
ganizaciji Mladinske komisije PZS. V okviru 
zbora sta potekali še dve okrogli mizi, in sicer 
na temi Planinska šola ter Ciciban planinec 
in Mladi planinec. Izvoljeni pa so tudi bili 
novi organi upravnega odbora in predsednik 
Mladinske komisije PZS.

Zbor mladinskih odsekov se je pričel s 
podelitvijo priznanj Mladinskim voditeljem 
generacije 2011. Sledila so poročila in nadalj-
nji plani posameznih odborov ter finančno 
poročilo predsednika MK PZS. V okviru 
zbora so potekale tudi volitve za upravni 
odbor in predsednika MK PZS. Za predse-
dnika Mladinske komisije PZS je bil izvolje-

ni Matej Ogorevc (PD Domžale), za upravni 
odbor pa naslednji člani: Neža Lapajne (PD 
Idrija), Domen Strle (PD Snežnik Ilirska Bi-
strica), Andrej Barovič (PD Snežnik Ilirska 
Bistrica), Monika Korenč (PD Nova Gorica), 
Aljaž Šemrov (PD Postojna), Petra Kolar (PD 
Vransko), Urška Petek (PD Velenje), Barbara 
Bajcer (PD Velenje) in Kaja Čeh (PD Matica 
Murska Sobota). Podeljeno pa je bilo tudi 
priznanje Planinskemu društvu Tolmin za 
izjemne dosežke pri vzgoji in izobraževanju 
otrok v planinstvu, ki se izražajo pri znanju in 
udejstvovanju otrok na lokalni ravni. 

Pred samim začetkom Zbora mladinskih 
odsekov sta potekali v organizacije MK PZS 
dve okrogli mizi – na temo Ciciban planinec 
in Mladi planinec in o Planinski šoli.

Več na spletnem mestu MK PZS, 
http://www.mk.pzs.si/novice.php?pid=7567 

Novi Upravni odbor MK PZS z novim predsednikom MK PZS Matejem Ogorevcem, foto Andrej Novak

Z roko v roki 
in peš v vrtec 
ali šolo (Teden 
otroka 2012)

Borut Peršolja

Lani smo v začetku šolskega leta opozorili 
na dejavnike pravilne nošnje nahrbtnika 

oziroma naritnika, letos pa – tudi ob Tednu 
otroka 2012 – na pomen ima držanje za roko 
in vodenje otrok na ta način. Znanje, pri-
dobljeno in utrjeno v gorah, lahko torej s 
pridom izkoristimo tudi v dolini.

Stik z roko ali koža na kožo, kot znajo temu 
reči otroci, je eden od temeljev zaupanja in 
zagotavljanja osebne varnosti. To je vez, ki ob 
varnosti hkrati gradi odnos med otrokom in 
staršem, saj je tovrstna komunikacija razu-
mljivo pred besedno. Kaj vse se da povedati 
z dotikom ali s stiskom roke!

DELO KOMISIJ PZS
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Splošno pravilo je, da mora biti hitrost 
gibanja vedno prilagojena vodenemu – otro-
ku. K držanju za roko nas pripeljejo različne 
situacije, na planinskih poteh gre največkrat 
za oporo, za pomoč pri premagovanju strmi-
ne in ovir na poti, pa tudi za vzpodbudo ob 
utrujenosti. Otroka primemo za roko zlasti, 
kadar ocenimo, da je velika verjetnost padca 
ali zdrsa po strmem pobočju na zunanji strani 
poti. Če otroka držimo za roko, naj bo vedno 
ob nas ali pol koraka pred nami na notranji 
strani poti. 

Kadar otroka vodimo na ta način, ga 
praktično ves čas držimo, vendar ne pre-
močno, da ga ne vlečemo. Naša roka mora 

biti čim bolj sproščena in spuščena čim bolj 
nizko. Otrok mora sam nositi svojo težo te-
lesa, prav tako sam vzpostavlja ravnotežje, 
roka pa pomeni predvsem telesni stik. Z 
držanjem za roko se lahko v primeru kakr-
šnekoli potrebe in težav hitro ter ustrezno 
odzovemo. Ker med potjo radi govorimo – to 
je tudi kazalec, da je tempo hoje ustrezen – 
je lahko dogovorjeni rahel stisk roke znak, 
da obmolknemo. To nam pride prav, kadar 
opazimo kakšno žival, ali kadar potrebujemo 
otrokovo pozornost.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7409.

Velike in majhne dlani, foto Borut Peršolja

24. tekmovanje 
Mladina in 
gore – regijska 
tekmovanja za 
nami

Zdenka Mihelič

V soboto, 10. novembra 2012, so na OŠ 
Pesnica, OŠ Miroslava Vilharja Postojna 

in OŠ Šmartno v Tuhinju organizirali regijska 
tekmovanja Mladina in gore, kjer so mladi 
planince reševali naloge iz splošnih planin-
skih vsebin. Najboljše ekipe so se uvrstile na 
Državno tekmovanje Mladina in gore, ki bo 
12. januarja 2013 na OŠ Vransko – Tabor.

V Pesnici se je pomerilo 29 ekip mladih 
planincev iz Podravja, Pomurja, Savinjske 
doline in s Koroške. V Tuhinju so znanje iz 
splošnih planinskih vsebin dali na rešeto 

mladi planinci 27 ekip iz z ljubljanskega ob-
močja, Gorenjske, Dolenjske in Bele Krajine, 
Kamniško-bistriškega območja in Zasavja. 
V Postojni, za Primorsko, Notranjsko in Po-
sočje, pa je svoje znanje preizkusilo 18 ekip. 
Skupaj torej 74 ekip iz cele Slovenije (7 ekip 
več kot lani).

Na regijskem tekmovanju, foto Brigita Aleš

Na državno tekmovanje, ki bo potekalo 
drugo soboto v januarju 2013 na Vranskem 
so se uvrstile ekipe, ki so dosegle vsaj 64 točk. 

Planšarji z Vranskega so kot zmagovalci za-
dnjega Državnega tekmovanja Mladina in gore 
že uvrščeni na državno tekmovanje. Na Vran-
skem se bo na državnem tekmovanju pomeril 
pomerilo 26 ekip, v prvem krogu tekmovanja 
bodo reševali naloge iz splošnih planinskih 
vsebin, drugi del pa bo potekal v obliki kviza.

»Veliko lepih gorniških užitkov in naj bo 
vaš korak varen, kjerkoli boste hodili po naših 
in tujih gorah,« je vsem mladim in njihovim 
mentorjem zaželela koordinatorica tekmo-
vanja Mladina in gore Brigita Čeh.

Gremo pod 
objem gora, 
november 2012

MK PZS

Izšla je četrta številka revije Mladinske komi-
sije PZS Gremo pod objem gora. Tudi tokrat 

lahko v njej najdete sveže ideje za delo z mladi-
mi, konkretne metode in primere dobrih praks.

Za vas smo pripravili delavnice iz vreme-
noslovja, veliko igro Nabiralci cekinov,  na-
potke Toma Česna in prispevke namenjene 
izboljševanju sodelovanja na relaciji med pla-
ninskimi društvi in osnovnimi šolami. Obi-
skali smo tudi planinski muzej, ujeli ekipe v 
času intenzivnih priprav na letošnja planinska 
tekmovanja in pokukali med novosti v progra-
mih Mladi planinec in Ciciban planinec. Med 
tokratnimi razmišljanji pa poobjavljamo pri-
spevek Boruta Peršolje, ki je nastal ob tednu 
otroka, ter predstavljamo pozitivne izkušnje 
pri vključevanju oseb s posebnimi potrebami 
in učenju plezanja skoraj gluhe osebe. 

»Želimo vam prijetno branje,« še dodaja 
urednik Uroš Kuzman.

Več na spletnem mestu MK PZS, 
http://www.mk.pzs.si/novice.php?pid=7539
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Priznanja v 
programu Mladi 
planinec

Borut Peršolja

Prenova programa Mladi planinec se po-
časi končuje – tako so na voljo tudi nova 

priznanja. Bronasti, srebrni in zlati znak 
vsebujejo logotip programa Mladi planinec, 
narejeni pa so kot medalje premera 35 mm s 
kovinsko zanko.

Ob bronastem znaku bo prejemnik dobil 
tudi vponko z matico, ki jo bo lahko obesil na 
vidno mesto (na primer na svoj nahrbtnik), 
nanjo pa pripel tudi osvojeni znak. Na koncu 
bo vponka vsebovala zbirko vseh treh znakov, 
kar bo med drugim pomenilo, da je lastnik 
opravil vsaj 24 različnih izletov, pohodov in 
tur v vseh letnih časih, ter tako uspešno sklenil 
svoj program uvajanja v planinstvo. 

Priznanja so oblikovali člani EE grupe v 
sestavi Damjan Ilić, Ivian Kan Mujezinović 
in Mina Žabnikar, izdelali so jih v DVZ Poni-
kve, Podjetje za zaposlovanje in usposablja-
nje invalidov d. o. o. Vponke Stubai, ki niso 
namenjene gorniški uporabi, je zagotovila 

Annapurna Way d. o. o. Izvedbo sta vodila 
Vesna Lenart in Matej Ogorevc.

Prav tako so iz tiska nove diplome za oba 
programa, že nekaj časa pa so brezplačno na 
voljo tudi plakati obeh programov. Plakati 

so dovolj veliki (velikost B1), da vam lahko 
služijo kot ozadje vaše oglasne deske v vrtcu 
ali na šoli, na katerega lahko lepite prijavnice, 
vabila in obvestila. Lahko pa tudi nanje na-
pišite svoje sporočilo, ki bo mlade privabilo 
v naše vrste.

Prehodil/a sem vsaj 24 različnih izletov, pohodov in tur v vseh letnih časih, foto Borut Peršolja

Natečaj za izbor 
imen dnevnikov 
programov 
Ciciban planinec 
in Mladi planinec

Razvojna skupina za programa Ciciban 
planinec in Mladi planinec Mladinske 

komisije PZS razpisuje natečaj za ime dnev-
nikov teh dveh programov. 

Kaj iščemo?
Ime za tri dnevnike: Ciciban planinec, Mladi 
planinec 1, Mladi planinec 2.

Napotki za viharjenje možganov
Ime naj bo preprosto, kratko, zanimivo, za-
bavno, ustvarjalno. Na vsebinski ali čustveni 
ravni naj bo povezano z znakoma obeh pro-
gramov oz. njunim sporočilom (glej rubriko 
Ne pozabite). 

Do kdaj traja razpis?
Do 15. 1. 2013.

Kdo lahko sodeluje?
Vsakdo, ki so mu gore blizu – otroci, mladi, 
mentorji, vodniki in starši.

Kaj poslati?
Predlog za ime posameznega dnevnika ali 
predlog vseh treh imen. Predlog tudi pojasnite 
s kratko obrazložitvijo. 

Nagrada
Najboljša (najbolj primerna) imena za dnev-
nike bodo nagrajena. 

Kam poslati?
Predloge pošljite na 
mladinska.komisija@pzs.si

Žirija
Prispele predloge bodo pregledali člani ra-
zvojne skupine in pripravili končni izbor. Pre-
dlogi in rezultati bodo objavljeni na spletni 
strani http://mk.pzs.si/mpcp/. Nagrajenci 
bodo obveščeni po pošti.

In ne pozabite: tri zgodbe združene v eno!

Markacija, smreka in gora so prvine, ki tvorijo 
slovensko gorsko pokrajino.

Več na spletnem mestu MK PZS, 
http://www.mk.pzs.si/novice.php?pid=7599
Razvojna skupina za program Ciciban pla-
ninec in Mladi planinec 
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VODNIŠKA 
KOMISIJA

Knjižica 
usposabljanj PZS 
za 2013

Zdenka Mihelič

Izšla je knjižica usposabljanj Planinske zveze 
Slovenije za leto 2013. Usposabljanja pla-

ninskih kadrov potekajo pod okriljem Ko-
misije za usposabljanje in preventivo PZS. 
Izvajalci posameznih usposabljanj so komisije 
PZS - Vodniška komisija, Komisija za alpini-
zem, Mladinska komisija, Komisija za varstvo 
gorske narave, Komisija za planinske poti, 
Komisija za športno plezanje - in meddru-
štveni odbori planinskih društev (MDO PD).

Knjižico si lahko s spletnega mesta PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7541, tudi 
prenesete na svoj računalnik.

Vodnikom PZS 
podelili najvišja 
priznanja VK PZS 
in začrtali delo 
vnaprej

Zdenka Mihelič

V soboto, 24. novembra 2012, je v Izobraže-
valnem centru za zaščito in reševanje RS 

na Igu potekal redni Zbor vodnikov Planinske 
zveze Slovenije. Vodniška komisija PZS letos 
praznuje 10-letnico ustanovitve, ob čemer 
je njen načelnik Franc Gričar vsem zbranim 
vodnikom PZS še posebej čestital. Pred samim 
zborom je potekala še okrogla miza na temo 
problematike ustreznosti vodniških kategorij 
za posamezne ture.

Zbrani delegati, vodniki PZS, so potrdili 
poročilo o delu Vodniške komisije PZS v letu 
2012, ki ga je podal načelnik Franc Gričar, ob 
njem pa sta na kratko predstavila delo pod-
komisij: Frane Kamperle, vodja podkomi-
sije za usposabljanje, in Bojan Pollak, vodja 
podkomisije za kategorizacijo in registracijo. 
Realizirali so vse vodniške akcije, tečaje, iz-
popolnjevanja (eno izpopolnjevanje so še do-
datno izvedli), komisija je imela 3 redne seje, 
sodelovali so z ostalimi komisijami, največ z 
Mladinsko komisijo PZS, sodelovali so tudi 
na več sestankih glede turističnega vodenja 
in prav tako so sodelovali na okrogli mizi o 

tej problematiki turističnega vodenja pred 
Skupščino PZS v Ormožu letos spomladi. 
Letos so pričeli usposabljati nove vodnike 
za inštruktorje planinske vzgoje, ki se ga 
udeležuje 13 vodnikov PZS.

Zbor VPZS je soglasno potrdil tudi pro-
gram dela komisije v 2013, ob katerem sta 
načelnik Gričar in predsednik PZS Bojan 
Rotovnik izpostavila 120-letnico organizi-
ranega planinstva na Slovenskem, sodelovanje 
vodnikov in Vodniške komisije, predsednik 
PZS je opozoril na nekatere pomembne akte, 
med drugim na Zakon o prostovoljstvu, pa 

Zbora vodnikov PZS se je udeležilo 44 od 52 povabljenih vodnikov PZS delegatov, tako je bila 
sklepčnost kar 84,61 odstotna, foto Zdenka Mihelič

na sodelovanje na mednarodnem področju 
ter na problematiko rezervacij spanja v pla-
ninskih kočah ter se vsem vodnikom PZS 
zahvalil za njihovo delo. 

Delegati so potrdili tudi spremembe 21. 
člena Pravilnika vodnikov PZS, ki govori o 
pogojih za pridobitev naziva VPZS in napre-
dovanja v višje kategorije vodenja, ki jih mora 
izpolniti kandidat, ko pristopi k izpitu. Pred-
stavili tudi novo spletno stran VK PZS, ki bo 
zaživela v kratkem, aktivne majice z znakom 
VPZS, planinske spalne rjuhe in dve velikosti 
torbic prve pomoči s potrebnimi pripomočki. 

Vsi vodniki PZS so bili pozvani, da spre-
membe, poškodbe in neustrezno opremljenost 
planinskih poti javijo na e-naslov poskodbe.
poti@pzs.si, vsa obvestila o stanju planinskih 
poti (poškodbe itd.) so na spletni strani PZS, 
http://www.pzs.si/stanje_poti.php. 

Na zboru sta predsednik PZS Bojan Ro-
tovnik in načelnik Vodniške komisije PZS 
Franc Gričar podelila zaslužnim vodnikom 
PZS najvišji priznanji Vodniške komisije 
PZS, priznanje: zaslužni vodnik PZS in naziv 
častni vodnik PZS.

Priznanje zasluži vodnik PZS so prejeli: 
Iz Meddruštvenega odbora planinskih 
društev Koroške:                
1. Franc Kadiš, Planinsko društvo Dravograd                           

Iz Meddruštvenega odbora planinskih 
društev Pomurja:    
2. Darinka Prša, Planinsko društvo Matica 
Murska Sobota                                  

Iz Savinjskega meddruštvenega odbora 
planinskih društev: prejmeta priznanje
3. Alojz Slavko Meža, Planinsko društvo 
Velenje
4. Dušan Šip, Planinsko društvo Žalec                      
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Iz Meddruštvenega odbora planinskih 
društev Zasavja:
5. Miro Drnovšek, Planinsko društvo 
Trbovlje
6. Štefan Sapač, Planinsko društvo Trbovlje

Naziv častni vodnik Planinske zveze 
Slovenije so prejeli:

Iz Meddruštvenega odbora planinskih 
društev Koroške:                
1. Ivan Komprej, Planinsko društvo Prevalje           
2. Hubert Kovačič, Planinsko društvo 
Prevalje        
3. Bogomir Trop, Planinsko društvo Prevalje                                                         

Iz Meddruštvenega odbora planinskih 
društev Ljubljane:               
4. Anton Kresnik, Planinsko društvo 
Saturnus                                                   

Iz Meddruštvenega odbora planinskih 
društev Podravja:   
5. Vlasta Bobovnik, Planinsko društvo Fram           
6. Dragica Jus, Planinsko društvo Fram        
7. Stanka Vobič, Planinsko društvo Fram                                                   

Iz Savinjskega meddruštvenega odbora 
planinskih društev:
8. Irena Brložnik, Planinsko društvo Velenje           
9. Miran Jančič, Planinsko društvo Velenje  
10. Andrej Kuzman, Planinsko društvo 
Velenje       
11. Jože Melanšek, Planinsko društvo Velenje         
12. Gorazd Tanšek, Planinsko društvo 
Velenje                              

Iz Meddruštvenega odbora planinskih 
društev Kamniško-bistriškega območja               
13. Jurček Nowakk, Planinsko društvo 
Moravče     

KOMISIJA ZA 
VARSTVO 
GORSKE NARAVE

Zaključek tečaja 
za varuhe gorske 
narave 2012

Tina Medved

V nedeljo, 23. septembra 2012, je v Koči na 
planini Razor potekal zaključek tečaja 

in podelitev diplom novim varuhom gorske 
narave, tokrat že deseti generaciji. Program je 
namenjen pridobitvi strokovne usposoblje-
nosti s področja varovanja gorske narave za 
ljudi, ki znotraj planinskih društev spremljajo 
in usmerjajo različne dejavnosti v skladu z 
načeli varovanja gorske narave.

Usposabljanje organizira Komisija za var-
stvo gorske narave PZS, vodja letošnjega tečaja 
pa je bila Marjeta Keršič Svetel. Zaključek se 
je pričel na planini Podkuk, kamor so udele-
ženci pripotovali iz različnih krajev Slovenije. 
Za nekatere je bil to prvi obisk tolminskih 
gora. Po poti proti planini Razor je tečajnike 
vodil Gorazd Kutin, nadzornik Triglavskega 

narodnega parka, delujoč na tem območju. 
V koči je tečajnike s svojim predavanjem 
o arheološki dediščini v tolminskih gorah 
navdušil Janez Bizjak, načelnik Komisije za 
varstvo gorske narave PZS. Svoje dolgoletne 
izkušnje in znanje s tega področja je strnil v 
prijetno in zanimivo predavanje, ki je pustilo 
pečat in povzročilo razmišljanja o dogodkih v 
preteklosti v vsakem od slušateljev. Zagotovo 
so vsi novi varuhi gorke narave z veseljem 
pričakovali podelitev diplom in značk. Diplo-
me jim je podelila vodja programa ter se jim 
zahvalila za sodelovanje, ideje in znanje, ki 
so ga pokazali med potekom tečaja. Zaželela 
jim je uspešno delo v planinski dejavnosti in 
njeni organizaciji.

Za zaključek je osebje Koče na planini Razor 
nove varuhe presenetilo s slastno torto, foto 

Milena Brešan

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7429. 

Številka: 544/2012
Datum: 29. 11. 2012

Na podlagi sklepa Komisije za varstvo 
gorske narave UO Planinske zveze Slovenije 
o izvedbi nadomestnih volitev za načelnika 
KVGN UO PZS objavlja Komisija za izvedbo 
nadomestnih volitev KVGN UO PZS

R A Z P I S
ZA ZBIRANJE  
PREDLOGOV 
KANDIDATOV

ZA NAČELNIKA KOMISIJE 
ZA VARSTVO GORSKE 

NARAVE UO PZS

Rok za oddajo kandidatur prične teči 30. 11. 
2012, zaključi pa se 31. 1. 2013. 

Kandidate za načelnika lahko predlagajo:
• najmanj 5 aktivnih GS ali 3 registrirani 

VGN,
• odseki za varstvo narave in planinska 

društva,
• odbori za varstvo gorske narave pri MDO 

in meddruštveni odbori planinskih dru-
štev,

• KVGN UO PZS.

Kandidati za načelnika morajo priložiti kan-
didaturi kratek planinski življenjepis, vizijo 
dela KVGN do leta 2014 ter pisno soglasje k 
svoji kandidaturi. Biti morajo VGN, IPV (za 
področje varstva narave) ali poklicno poveza-
ni z varovanjem narave in člani enega izmed 
planinskih društev. Zaželeno je znanje enega 
od tujih jezikov (angleščina, nemščina).

Volitve načelnika bodo izvedene na Zboru 
delegatov Komisije za varstvo gorske narave, 
ki bo izveden v soboto, 23. 2. 2012, v Izobraže-
valnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

Predlagatelj naj pošlje pravilno izpolnjen obra-
zec in priloge v zaprti ovojnici, s pripisom 
»RAZPIS KVGN, do vključno 31. 1. 2013 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 na spletnem 
mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7606. 

KOMISIJA ZA PRIPRAVO NADOME-
STNIH VOLITEV KVGN
Predsednica: Marjeta Keršič Svetel l. r.
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GOSPODARSKA 
KOMISIJA

Priročnik 
za vodenje 
investicije 
izgradnje malih 
komunalnih 
čistilnih naprav

Gospodarska komisija PZS, avtor Drago 
Dretnik, je pripravila Priročnik za vode-

nje investicije za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav zmogljivosti do 50 popula-
cijskih enot. Na spletni strani smo objavili 
tudi vse pripadajoče priloge.

Priročnik je namenjen planinskim dru-
štvom, ki želijo posodobiti svoje planinske 
koče z vgradnjo sodobnih malih bioloških 
čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za 
odpadne vode. Sestavljen je tako, da investi-
torja vodi skozi cel postopek od prve ideje 
do polnega obratovanja čistilne naprave. 
Navodila veljajo za MKČN zmogljivosti do 
50 populacijskih enot (v nadaljevanju: PE), 
ker v to skupino sodi velika večina naših pla-
ninskih koč.

Več v priročniku na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7136 

KOMISIJA ZA 
PLANINSKE POTI 

Pridobili 21 
novih odličnih 
markacistov - KPP PZS 
uspešno zaključila tečaj 
za markaciste PZS

Branko Jensterle

Po teoretičnem delu v predavalnici smo 
se razdelili v tri skupine. Prvo je vodil 

Florjan Nunčič z Stankom Gašparičem na pot 
Erjavčeva koča – Kopiščarjeva – Jeseniška na 
Prisojnik/Prisank, drugo je vodil Igor Mlakar 
na Sleme in tretjo Jože Rovan z menoj od 
17. ovinka – Koča na Gozdu. Na koncu pa je 
sledila podelitev značk, izkaznic in našitkov.

Pridobili smo 21 odličnih markacistov.

Mednarodni 
simpozij »Evropske 
planinske poti E6 in E12 v 
funkciji razvoja turizma v 
BiH«

Danilo M. Sbrizaj

Med 16. in 18. novembrom 2012 je na 
Babinem dolu pod Bjelašnico potekal med-
narodni simpozij »Evropske planinske poti 
E6 in E12 v funkciji razvoja turizma v BiH« 
in odprtje prvega odseka poti E6 v Bosni Iliđa 
– Babin Do. Na povabilo planinske zveze BiH 
ga je kot predstavnik Komisije za planinske 

poti PZS udeležil Danilo M. Sbrizaj, kot pred-
stavnik Evropske popotniške zveze pa je na 
njem sodeloval tudi član UO PZS in KPP PZS 
Uroš Vidovič.

Simpozij se je začel v petek popoldan s 
srečanjem udeležencev v Hostlu Feri na Babin 
Do. Pred tem so predstavniki Planinske zveze 
Bosne in Hercegovine (PS BiH) predsednico 
Evropske popotniške zveze (ERA) Liz Nielsen 
popeljali v Olimpijski komite BiH.

V soboto je bil ob 9. uri svečano odprt 
prvi odsek poti E6 v Bosni Iliđa-Babin Do, ki 
so mu prisostvovali planinci iz BiH in mnogi 
povabljeni gostje, med njimi tudi veleposla-
nika Republike Slovenije in Avstrije Andrej 
Graselli (tudi član PZS) in Donatus Köck. 
Po pozdravnih nagovorih sta pot odprla 
predsednica ERA Liz Nielsen in namestnik 
ministrice za okolje Bih Mladen Rudež.

Na delovnem srečanju sta predstavnika 
ERA Liz Nielsen in Uroš Vidovič predstavila, 
kaj je ERA (Evropska popotniška zveza) in 
podala informacijo o dvanajstih evropskih 
pešpoteh, saj se je letos že obstoječim enaj-
stim potem pridružila še nova, 12. pot, ki bo 
potekala tudi po teritoriju republik bivše Ju-
goslavije. V nadaljevanju so predstavniki PS in 
PD BiH predstavili problematiko planinskih 
poti v BiH, kjer je glavna ovira politična in 
teritorialna razdeljenost BiH, zato se je težko 
dogovoriti o skupnih projektih, na zakon-
skem področju pa so ovire zlasti v Zakonu 
o gozdovih, kjer planinski objekti (koče in 
poti) sploh niso omenjeni, kar predstavlja 
pomembno oviro tako pri obnovi porušenih 
koč kot pri gradnji novih ter pri vzdrževanju 
in načrtovanju planinskih poti. 

Med posvetom smo s predstavniki PS BiH, 
Makedonije in Črne gore opravili več koristnih 

pogovorov o možnostih nadaljnjega sodelova-
nja med zvezami, foto Danilo M. SbrizajSlika je simbolična
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ŠT. PLANINSKO DRUŠTVO ŠT. ZNAČKE IME PRIIMEK

1. AJDOVŠČINA 569 TOMAŽ BRECELJ

2. AJDOVŠČINA 965 BOGOMIR SOBAN

3. AJDOVŠČINA 1001 DEJAN ČERNILOGAR

4. APD  KOZJAK 742 IVO  ZIMET

5. APD  KOZJAK 954 STOJAN  MUSTER

6. APD  KOZJAK 953 MOJCA REP

7. APD  KOZJAK 743 MARJAN GSELMAN

8. APD  KOZJAK 744 DRAGO  DOGŠA

9. BAJTAR VELIKA PLANINA 1140 SLAVKO PETEK 

10. BAJTAR VELIKA PLANINA 684 MARTIN NARAT

11. BAJTAR VELIKA PLANINA 686 BLAŽ NARAT

12. BAJTAR VELIKA PLANINA 977 BRANE KOPRIVNIKAR

13. BAJTAR VELIKA PLANINA 1030 ANTON KEMPERL

14. BAJTAR VELIKA PLANINA 685 RAJKO BALANTIČ

15. BLAGOVICA 444 PETER URANKAR

16. BLAGOVICA 679 ANDREJ RAVNIKAR

17. BLAGOVICA 441 ALEŠ PODBELŠEK

18. BLAGOVICA 442 MIRKO PODBELŠEK

19. BLAGOVICA 680 VINCENC KOMPARE

20. BOHINJ SREDNJA VAS 1147 MATEJ GRM

21. BOHINJ SREDNJA VAS 243 MARKO MIKELJ

22. BOHINJ SREDNJA VAS 1066 DAMIJANA MIKELJ 

23. BRDA 460 GORAN BUŽINEL

24. BRDA 467 LJUBO ERZETIČ

25. BRDA 1050 ANDREJ GOLOB

26. BRDA 1058 SEVERIN GAŠPARIN

27. BRDA 1057 IVAN GRČMAN

28. BREŽICE 69 MARJAN ROVAN

29. BREŽICE 329 JOŽE ZUPAN

30. BREŽICE 330 MARTIN SLOVENEC

31. BREŽICE 732 MILAN TOMIČ

32. BREŽICE 1031 MEHMED TOKIČ

33. BRICNIK MUTA 1002 FRANC GOSTENČNIK

34. BRICNIK MUTA 1003 SREČKO HABERMAN

35. BRICNIK MUTA 494 JANEZ JUVANČIČ

36. BRICNIK MUTA 1005 IGOR KOŠIR

37. BRICNIK MUTA 767 FRANC REK

38. BRICNIK MUTA 772 ERVIN SKUTNIK 

39. BRICNIK MUTA 1004 STANKO VALTL

40. CELJE MATICA 1131 RAJKO ARNŠEK 

41. CELJE MATICA 1194 FRANC BRGLEZ 

42. CELJE MATICA 470 ZDENKO POTOČNIK 

43. CELJE MATICA 961 ROBERT SLAPNIK

44. CELJE MATICA 1032 IVAN VRABIČ 

45. CELJE MATICA 471 DEJAN ZAVRŠEK 

46. CELJE MATICA 365 ANTON ŽAGAR 

47. CERKNICA 939 ŠTEFKA ŠEBALJ MIKŠE 

Poškodbe na planinskih poteh
Če boste na vaši potepanjih po planinskih poteh opazili kakšne poškodbe poti ali njihovo neustrezno urejenost (slabe markacije, zarašče-
nost in podobno) nam, prosimo, pišite na e-naslov poskodbe.poti@pzs.si. V sporočilu navedite, na kateri poti ste opazili pomanjkljivost 
in pomanjkljivost na kratko opišite. 

Obvestila o stanju planinskih poti
– o poškodovanih, zaprtih  in tudi obnovljenih, popravljenih poteh spremljajte obvestila na: http://pzs.si/stanje_poti.php. 

SEZNAM REGISTRIRANIH MARKACISTOV PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE V LETU 2012
48. CERKNO 409 JELKO PODOBNIK

49. CERKNO 1034 ERIK MLAKAR

50. CERKNO 1033 ALEŠ OBLAK

51. CERKNO 967 MATEJ JERAM

52. CERKNO 1105 VENCESLAV MAVRI

53. CERKNO 1104 CIRIL MAŽGON

54. CIRKULANE 1148 STANKO BRATUŠEK

55. CIRKULANE 1163 FRANC  LEVIČNIK

56. CIRKULANE 1169 MARKO  STRAMIČ

57. ČRNA NA KOR. 503 NEŽKA PEČOVNIK 

58. ČRNA NA KOR. 114 BOJAN ŠIPEK

59. ČRNA NA KOR. 511 FRANC ŠTRUKL

60. ČRNI VRH 856 MARKO RUPNIK

61. ČRNOMELJ 968 IVAN KLOBUČAR

62. ČRNOMELJ 1155 PRIMOŽ JERMAN

63. ČRNOMELJ 1154 DENIS JAKŠA 

64. ČRNOMELJ 1171 FRANC ŠTAVDOHAR 

65. ČRNOMELJ 814 STANISLAV STAREŠINIČ 

66. ČRNOMELJ 815 DUŠAN STARIHA 

67. DOBRNA 869 BOLTEŽAR ORLIČNIK 

68. DOBROVLJE BRASLOVČE 1151 MIHAEL FRANKOVIČ

69. DOBROVLJE BRASLOVČE 1161 ANTON KUSTERBANJ

70. DOBROVLJE BRASLOVČE 1164 JOŽE MAROVT

71. DOL PRI HRASTNIKU 123 MILAN ČADEŽ

72. DOL PRI HRASTNIKU 124 MIROSLAV ZOREC

73. DOL PRI HRASTNIKU 1135 VID JERIČ

74. DOMŽALE 92 ALOJZ PIRNAT

75. DOMŽALE 682 JOŽE PETARKA

76. DOMŽALE 78 SREČO KRIŽNAR

77. DOMŽALE 70 MARJAN ML. KRIŽNAR

78. DOMŽALE 562 SAŠO EGETE

79. DONAČKA GORA - STOPERCE 944 FRANC KOREZ

80. DONAČKA GORA - STOPERCE 750 ALBIN  LORBER

81. DONAČKA GORA - STOPERCE 749 JOŽE  PLAVČAK

82. DONAČKA GORA - STOPERCE 945 DAVID  JUS

83. DONAČKA GORA - STOPERCE 751 KRISTJAN  KUNAC

84. DONAČKA GORA - STOPERCE 1106 PRIMOŽ LAMPRET

85. DONAČKA GORA - STOPERCE 1107 PETER LORBER

86. DONAČKA GORA - STOPERCE 1108 PRIMOŽ LORBER

87. DONAČKA GORA - STOPERCE 1109 KODRIČ DRAGO

88. DRAMLJE 1007 STANISLAV ARH 

89. DRAMLJE 185 ŠTEFAN JAGER 

90. DRAMLJE 1008 JANKO PALIR 

91. DRAVA 419 MILAN   ŠTUBIČAR

92. DRAVA 760 SIMONA  BELEC

93. DRAVA 417 ROBERT  JERŠIČ

94. DRAVOGRAD 572 ANDREJ HEBER

95. DRAVOGRAD 573 JAKA KOTNIK
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96. DRAVOGRAD 498 MAKS KOTNIK

97. DRAVOGRAD 1009 ANDREJ KRAJNC

98. DRAVOGRAD 780 STANISLAV PRAZNIK

99. DRAVOGRAD 1010 MARJAN VALCL

100. FRAM 421 JANEZ   SAGADIN

101. FRAM 763 DAMIJAN    SAGADIN

102. FRAM 990 STANKO  RIHTARIČ

103. FRAM 989 PETER   LEP

104. FRAM 764 BOŠTJAN   KOŽELJ

105. GALICIJA 540 FRANC ARNŠEK

106. GORENJA VAS 787 MILAN SAVIČ

107. GORENJA VAS 1075 JAKOB JESENKO

108. GORENJA VAS 1076 JANEZ RŽEK

109. GORJE 1112 JANA PINTAR

110. GORJE 1111 MARJAN SENEKOVIČ

111. GORJE 1110 HERMAN KLINAR 

112. GORNJA RADGONA 207 ELICA KOROŠEVIČ 

113. GORNJA RADGONA 206 FRANC ROŽMAN 

114. GORNJA RADGONA 904 UROŠ ŠVAGAN 

115. GORNJA RADGONA 902 ŠTEFAN ZALODEC 

116. GRMADA CELJE 658 RENATA ANTAUER 

117. GRMADA CELJE 970 BARBARA BERKOVIČ 

118. GRMADA CELJE 659 MIRAN COKAN 

119. GRMADA CELJE 533 MARJAN ČATER

120. GRMADA CELJE 660 BOJAN EKSELENSKI 

121. GRMADA CELJE 875 BRANE FAKIN 

122. GRMADA CELJE 525 SREČKO KOLAR 

123. GRMADA CELJE 991 ROBERT KORITNIK 

124. GRMADA CELJE 537 DAVORKA LAMUT

125. GRMADA CELJE 538 ŽELJKO LAMUT

126. GRMADA CELJE 473 MIŠO PRIMC

127. GRMADA CELJE 469 DARJA PRIMC 

128. GRMADA CELJE 874 MARTINA SEDOVŠEK 

129. GRMADA CELJE 370 FRANC ŠINKO 

130. GRMADA CELJE 522 ROMAN TOPLAK 

131. HAKL – SV. TROJICA 910 IVAN ŽMAVC 

132. HALOZE  VIDEM 1193 MARJAN JELEN

133. HALOZE  VIDEM 1192 KATARINA  ŠMIGOC

134. HORJUL 609 ROMAN ČEPON 

135. HORJUL 610 JANEZ KOGOVŠEK 

136. HORJUL 837 BOGDAN SELIGER 

137. HORJUL 836 POLDE TRČEK 

138. HORJUL 485 MILAN ŽELEZNIK 

139. HRASTNIK 121 MARJAN BASTIČ

140. HRASTNIK 278 MILAN HORJAK

141. HRASTNIK 333 SEAD BEČIČ

142. HRASTNIK 721 STANISLAV LIPOGLAVŠEK

143. HRASTNIK 1037 STANE BABIČ

144. IDRIJA 461 PRIMOŽ ŠTUCIN

145. IDRIJA 411 STANE ŠTUCIN

146. IDRIJA 852 LEO SVETLIČIČ

147. IDRIJA 1165 ZORAN  MORE

148. IDRIJA 850 DUŠAN FELTRIN

149. IMP LJUBLJANA 624 IVAN BLAŽIČ

150. IMP LJUBLJANA 625 ANDREJA GODEC

151. IMP LJUBLJANA 623 NAJA KAVČIČ

152. INTEGRAL LJ 973 MOJCA MEŽNAR 

153. INTEGRAL LJ 972 ROK MEŽNAR 

154. INTEGRAL LJ 626 JANEZ CESTNIK

155. INTEGRAL LJ 627 RUDI MEŽNAR 

156. JAKOB  ALJAŽ  MB 942 TEREZIJA BALANT

157. JAKOB  ALJAŽ  MB 943 ČRTOMIR RUTAR

158. JAVORNIK KOROŠKA BELA 695 TADEJ FABČIČ

159. JAVORNIK KOROŠKA BELA 169 DUŠAN KLINAR 

160. JAVORNIK KOROŠKA BELA 476 MARKO ZUPANČIČ

161. JESENICE 247 FRANC PUKL

162. JESENICE 253 MIRO KODER 

163. JESENICE 568 MATJAŽ PUKL

164. JESENICE 1038 BRANKO JENSTERLE

165. JESENICE 1059 SLAVICA GODEC

166. JESENICE 1175 DARKO BRADAŠKJA 

167. JEZERSKO 992 DAVORIN PESTOTNIK

168. KAMNIK 886 BRANKO SLEVEC

169. KAMNIK 1142 FRANCI SKOK

170. KAMNIK 671 IVO ROSTAN

171. KAMNIK 672 FRANC POHLIN

172. KAMNIK 673 FRANC OBREZA

173. KAMNIK 674 JOŽE KLENC

174. KAMNIK 670 PETER JERAS

175. KAMNIK 1134 BOJAN DOLMOVIČ

176. KAMNIK 1039 ROBERT CERAR

177. KAMNIK 675 ZDRAVKO BODLJAJ

178. KAMNIK 887 CVETO BALANTIČ

179. KAMNIK 1056 STANKO BALANTIČ

180. KANAL-VALENTIN STANIČ 808 ŽARKO MARINIČ

181. KANAL-VALENTIN STANIČ 809 ALOJZ KODELJA

182. KANAL-VALENTIN STANIČ 810 EGON KRPAN

183. KOBARID 457 BOŽIDAR KAPITAN

184. KOBARID 456 SLAVKO  GREGORČIČ

185. KOBARID 1114 SREČKO ROSIČ

186. KOBARID 1115 MITJA GRUNTAR

187. KOČEVJE 975 BOŽIDAR ARKO

188. KOČEVJE 974 VILIJEM BARIČ

189. KOČEVJE 1040 MLADEN GLIGIČ

190. KOČEVJE 556 JOŽE POJE

191. KOČEVJE 478 ANTON SELAN 

192. KOČEVJE 1041 BLAŽENKO ŠTIMAC

193. KOČEVJE 926 MARIJAN ULE

194. KOČEVJE 927 STANISLAV VIDOVIČ

195. KOČEVJE 1081 JOŽICA ZADRAVEC

196. KOČEVJE 1042 BORIS ZADRAVEC

197. KOČEVJE 1079 FRANC JANEŽ

198. KOČEVJE 1080 FRANC WALTER ŠTURM

199. KOMENDA 605 DAVORIN ZORMAN

200. KOMENDA 554 FRANC VIDMAR

201. KOMENDA 550 SEBASTJAN URŠIČ

202. KOMENDA 1077 MARKO JURKOVIČ

203. KRANJ 375 JOŽE BENEDIK

204. KRANJ 1073 SLAVKO CVEK

205. KRANJ 1060 RAJKO FENDE

206. KRANJ 1116 DRAGO GARTNAR 

207. KRANJ 546 GORAZD HACE
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208. KRANJ 385 BORIS KRIŽNAR

209. KRANJ 384 RUDI LANZ

210. KRANJ 1191 MARKO LOGAR 

211. KRANJ 689 JERNEJ MUBI

212. KRANJ 688 DAMJAN NAGLIČ

213. KRANJ 1043 SREČKO OBED

214. KRANJ 1061 VOJKO SMOLEJ

215. KRANJ 860 ANDREJ TROBEVŠEK

216. KRANJ 386 MARKO VIDALI 

217. KRIM 855 JOŽE KRAŠOVEC

218. KRIŽE 848 IVAN DEBELAK

219. KRIŽE 697 FRANCI PAVEC 

220. KRIŽE 698 JOŽE STEGNAR 

221. KRIŽE 847 FRANC URBANC 

222. KRIŽE 993 ANDREJ VEHOVEC

223. KRIŽNA GORA 629 MARTIN ČESNIK

224. KRKA NOVO MESTO 695 VINKO ABRAM 

225. KRKA NOVO MESTO 824 SLAVKO FINK 

226. KRKA NOVO MESTO 825 LUDVIK KOCJANČIČ 

227. KRKA NOVO MESTO 827 ALEŠ KREVS 

228. KRKA NOVO MESTO 828 ANDREJ MURN 

229. KRKA NOVO MESTO 286 MLADEN ŽIVKOVIĆ 

230. KUM-TRBOVLJE 718 ALOJZ HRIBERŠEK

231. KUM-TRBOVLJE 719 TEODOR KLANČIŠAR

232. KUM-TRBOVLJE 720 ANTON DRNOVŠEK

233. LAŠKO 725 MARJAN KLEMENČIČ

234. LAŠKO 726 JOŽE KRAŠEK

235. LAŠKO 728 KARLI WIEGELE

236. LAŠKO 729 FANIKA WIEGELE

237. LAŠKO 888 CVETO BROD

238. LAŠKO 889 JOŽE VIDEC

239. LAŠKO 890 FRANC KAMENŠEK

240. LAŠKO 891 VOJKO KAMENŠEK

241. LAŠKO 1044 ANTON BUSER

242. LAŠKO 1045 FRANC ČREŠNOVAR

243. LAŠKO 1046 ANTON KOŠIR

244. LAŠKO 1047 STOJAN STREHAR

245. LAŠKO 1177 MARKO ŽOHAR

246. LAŠKO 1178 JURIJ VIDEC 

247. LENDAVA 906 KAREL BRAČIČ 

248. LENDAVA 576 DAMIR GERGELIY 

249. LENDAVA 577 ŠTEFAN KOZAK 

250. LENDAVA 215 LASLO LIGETI 

251. LENDAVA 578 ALOJZ PAHOR 

252. LENDAVA 905 STANISLAV ŽIŽEK 

253. LIBOJE 1176 ADOLF TERŽAN

254. LISCA SEVNICA 730 ALOJZ RUPAR

255. LISCA SEVNICA 731 JANEZ ZAJEC

256. LISCA SEVNICA 894 VALENTIN BOŽIČ

257. LITIJA 152 ALEŠ MOHAR

258. LITIJA 707 RAJKO MULJAVEC

259. LITIJA 708 JANKO GUČEK

260. LITIJA 1152 LUKA GUČEK

261. LITIJA 710 DANE CESTNIK

262. LITIJA 895 BRANE SKUBIC

263. LJUBLJANA MATICA 50 JOŽE ROVAN

264. LJUBNO OB SAVINJI 31 FRANC LIPOVD

265. LJUBNO OB SAVINJI 32 JOŽE MAROVT

266. LJUBNO OB SAVINJI 33 BRANKO MAROVT 

267. LJUBNO OB SAVINJI 35 JOŽE NERAT

268. LJUBNO OB SAVINJI 873 MATIJA NERAT 

269. LJUBNO OB SAVINJI 872 SLAVKO KUMPREJ

270. LJUTOMER 909 ALEKSANDER MLAKAR 

271. LJUTOMER 1084 ROMAN MARINIČ 

272. LOČE PRI POLJČANAH 1158 SLAVKO KOROŠEC 

273. LOČE PRI POLJČANAH 1168 DRAGO RAVNJAK 

274. LOČE PRI POLJČANAH 882 SILVO STERMŠEK 

275. LOGATEC 479 JOŽEF KOBAL 

276. LOGATEC 480 NIKO KOBAL 

277. LOGATEC 612 MARINKA PETKOVŠEK 

278. LOGATEC 481 JANEZ RUDOLF 

279. LOGATEC 135 JERNEJ RUS 

280. LOGATEC 613 JANEZ SLABE 

281. LOGATEC 1083 SONJA RAHNE

282. LOVRENC NA POH. 738 ANTON  RIHTAR

283. LOVRENC NA POH. 513 FRANC PAČNIK

284. LOVRENC NA POH. 580 FRANC  KOPER

285. LOVRENC NA POH. 949 BRANKO JARC

286. LOVRENC NA POH. 950 BOJAN   KURNIK

287. LOVRENC NA POH. 948 MATJAŽ  RAKOVNIK

288. LOVRENC NA POH. 581 HRABRO PRAPERTNIK

289. LUČE 1185 FRANC KOSMAČ

290. MAKOLE 591 EDVARD  KOLAR

291. MAKS MEŠKO  ORMOŽ 1153 JAKOB  IVANUŠA

292. MAKS MEŠKO  ORMOŽ 1157 IVAN  KAVČIČ

293. MAKS MEŠKO  ORMOŽ 960 ROBERT  KEČEK

294. MAKS MEŠKO  ORMOŽ 959 RAJKO   KOSIČ

295. MATICA – MURSKA SOBOTA 584 IGNAC BENKOVIČ 

296. MATICA – MURSKA SOBOTA 921 ZINKA BENKOVIČ 

297. MATICA – MURSKA SOBOTA 919 JANEZ GLAŽAR 

298. MATICA – MURSKA SOBOTA 920 MATEJ GLAŽAR 

299. MATICA – MURSKA SOBOTA 212 MARINKA JERIČ 

300. MATICA – MURSKA SOBOTA 210 JANEZ MADJAR 

301. MATICA – MURSKA SOBOTA 923 BOŠTJAN MAJERIČ 

302. MATICA – MURSKA SOBOTA 922 JERNEJ REŽONJA 

303. MATICA – MURSKA SOBOTA 924 DRAGO ŽALIK 

304. MB  MATICA 755 OTON  PASTIRK

305. MB  MATICA 754 MARJAN   ZORC

306. MB  MATICA 504 BORIS   PUČKO

307. MB  MATICA 753 GREGOR   PUČKO

308. MB  MATICA 506 TATJANA   PUČKO

309. MEDVODE 376 BOŠTJAN GORTNAR

310. MEDVODE 928 ALJAŽ HUSAK

311. MEDVODE 929 MARIJANA JELEN

312. MERKATOR 529 JOŽE ZAJC

313. MERKATOR 1149 JOŽE ČEH

314. METLIKA 820 BOŠTJAN KOZJAN 

315. METLIKA 822 PETER NEMANIČ 

316. METLIKA 821 TANJA SLOBODNIK 

317. METLIKA 823 SLAVKO STANKOVIČ 

318. METLIKA 693 MARTIN TEŽAK 

319. METLIKA 1179 STANKO BAJUK 

DELO KOMISIJ PZS
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320. METLIKA 1180 VINKO PAVLINAC 

321. MEŽICA 239 JOŽE ATELŠEK 

322. MEŽICA 348 JANEZ KODELA

323. MEŽICA 1015 FRANC KRIVEC

324. MEŽICA 240 DOMINIK LESJAK

325. MEŽICA 501 MIRKO MLAKAR

326. MEŽICA 1013 PETER OBREZA

327. MEŽICA 502 JOŽE OPREŠNIK

328. MEŽICA 1016 ROMAN ŠKRUBE

329. MEŽICA 1014 MATJAŽ MLAČNIK

330. MISLINJA 781 MARJAN GROS

331. MISLINJA 766 JOŽE HRIBAR

332. MISLINJA 1019 ZMAGO LIKAR

333. MISLINJA 1017 ŠTEFAN PANTNER

334. MISLINJA 351 MIRKO SUŠEC 

335. MISLINJA 359 FRANC ZAVRŠNIK

336. MORAVČE 639 LOVRENC POZNIČ

337. MORAVČE 638 JANEZ PERGAR 

338. MORAVČE 637 PETRA PERGAR

339. MORAVČE 636 PETER CERAR

340. MORAVČE 488 ALOJZ CERAR

341. MORAVČE 487 FRANC BRATE

342. MOZIRJE 645  MARKO GOLIČNIK

343. MOZIRJE 368 PAVEL GOLIČNIK 

344. MOZIRJE 646 MILAN OSTERVUH 

345. MOZIRJE 647 JANEZ PAČNIK 

346. MOZIRJE 648 MIRKO RAK 

347. MOZIRJE 367 JANI SEDOVŠEK 

348. MURA MURSKA SOBOTA 217 ALOJZ BOGDAN 

349. MURA MURSKA SOBOTA 588 FRANC DONŠA 

350. MURA MURSKA SOBOTA 916 JOŽEK HORVAT 

351. MURA MURSKA SOBOTA 915 FRANC KRIŽAN 

352. MURA MURSKA SOBOTA 917 VITOMIR MÖREC 

353. NAZARJE 983 ALEŠ BLATNIK 

354. NAZARJE 661 JANEZ BLATNIK 

355. NAZARJE 389 TATJANA MOHORČIČ

356. NAZARJE 662 JOŽE POGORELČNIK 

357. NAZARJE 664 BOŠTJAN ZAGOŽEN  

358. NOVA GORICA 896 ANTON HAREJ

359. NOVA GORICA 1029 FRANKO PERŠIČ

360. NOVA GORICA 985 ALBERT FURLAN

361. ONGER TRZIN 677 ANDREJ GRIL

362. OPD KOPER 643 IGOR KOBAV 

363. OPD KOPER 861 VOJKO PŠUNDER

364. OPD KOPER 788 VILENKA BERTOK

365. OŽBALT KAPLA 337 TONE CEPEC

366. OŽBALT KAPLA 770 MALČKA KVASNIK

367. OŽBALT KAPLA 771 VINKO KVASNIK

368. OŽBALT KAPLA 769 JOŽEF TERTINEK

369. OŽBALT KAPLA 768 MARIJA TERTINEK

370. PALOMA – SL. VRH 748 NIKO   DREČNIK

371. PALOMA – SL. VRH 745 JOŽE   BREG

372. PALOMA – SL. VRH 746 ALOJZ   SENČAR

373. PALOMA – SL. VRH 747 JOŽEF   BRAČKO

374. PD "SLAVNIK" - HRPELJE 734 DARIJ JELUŠIČ

375. PD "SLAVNIK" - HRPELJE 641 KLAVDIJ ABRAM

376. PD "SLAVNIK" - HRPELJE 733 LORIS VESEL

377. PD "SLAVNIK" - HRPELJE 800 ALEŠ ŽIGON

378. PD "SLAVNIK" - HRPELJE 801 NADA RADEŠIČ

379. PECA OLŠEVA 1019 KLEMEN KUMER

380. PECA OLŠEVA 964 MARKO KUMER

381. PLANIKA MARIBOR 422 IVAN   VINOVRŠKI

382. PODBRDO 1119 TOMAŽ MLAKAR

383. PODČETRTEK 1071 IVAN  ŠALAMON

384. PODČETRTEK 1072 CVETKA  ŠALAMON

385. PODPEČ - PRESERJE 938 TOMISLAV ČERNAK 

386. PODPEČ - PRESERJE 854 EMIL JEREB 

387. PODPEČ - PRESERJE 834 JANEZ KORITNIK 

388. PODPEČ - PRESERJE 937 FRANC MAČEK 

389. PODPEČ - PRESERJE 1021 ALOJZIJ PRIMC 

390. PODPEČ - PRESERJE 1020 MARJAN SUHADOLNIK 

391. POHORJE 589 JOŽE   GORIČAN

392. POHORJE 590 MILAN   JURIČ

393. POHORJE 955 SREČKO   LESKOVAR

394. POHORJE 752 SREČKO   OGRIZEK

395. POHORJE 956 JOŽE  FREŠER

396. POLET ŠENTRUPERT 829 MIRO BREZOVAR 

397. POLET ŠENTRUPERT 931 DARJA HRIBAR 

398. POLET ŠENTRUPERT 934 EDO TOMŠIČ 

399. POLET ŠENTRUPERT 830 VINKO RUPERČIČ 

400. POLJČANE 946 FRANČEK   ONIČ

401. POLJČANE 592 MARJAN   MALLY

402. POLJČANE 947 DANIJEL   BELEC

403. POLJČANE 1195 BOŽIDAR FLIS

404. POLOM KOSTANJEVICA 816 FRANC BAKŠIČ 

405. POLOM KOSTANJEVICA 694 MATJAŽ BOHINC 

406. POLOM KOSTANJEVICA 818 MARTIN KASTELIC 

407. POLOM KOSTANJEVICA 819 ALEŠ PALČIČ 

408. POLOM KOSTANJEVICA 668 ANTON PALČIČ 

409. POLOM KOSTANJEVICA 669 FRANC ŠTOKAR 

410. POLZELA 514 SLAVKO JEVŠNIK

411. POLZELA 446 ANDREJ KORBER 

412. POLZELA 396 MIHA MIKLAVZIN

413. POLZELA 362 ALOJZ PALIR 

414. POLZELA 361 VILI PIŽORN

415. POLZELA 436 SILVO - 
STANKO

PLAVČAK 

416. POLZELA 515 EVGEN TOMINŠEK

417. POLŽ 1048 IVAN ČEBULAR

418. POSTOJNA 789 ALEŠ DOLES

419. POSTOJNA 790 MARJO ŠAJN 

420. POSTOJNA 793 BOJAN GORJANC

421. POSTOJNA 794 VLADIMIR SMREKAR

422. POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA 1170 MITJA ŠTAJDUHAR

423. POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA 1150 JURE DOBNIK

424. POŠTE IN TELEKOMA MARIBOR 336 ALOJZ ŠTRUC

425. PREBOLD 399 JOŽE BURKELC

426. PREBOLD 1143 MIRKO STOJNIČ 

427. PREBOLD 435 DUŠAN VEDENIK 

428. PREBOLD 936 JANEZ ZAGOŽEN

429. PREVALJE 777 AVGUST KORDEŽ

430. PREVALJE 350 KRISTJAN KRAJGER

431. PREVALJE 314 ROMAN MOČNIK
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432. PREVALJE 1022 BRANKO ODER

433. PREVALJE 508 ANDREJ REBOL

434. PREVALJE 778 STANKO ROBIN 

435. PREVALJE 315 BOGOMIR TROP

436. PTT CELJE 39 FERDINAND GLAVNIK

437. PTUJ 599 PRIMOŽ  TROP

438. PTUJ 427 PETER  LJUBEC

439. PTUJ 311 UROŠ  VIDOVIČ

440. PTUJ 595 ANTON  PURG

441. PTUJ 761 ANTE   MLINAREVIĆ

442. PTUJ 426 ALENKA ZORKO

443. PTUJ 425 DANIEL  HENGHELMAN

444. PTUJ 1132 ALEKSANDER  BERLIČ

445. PTUJ 1139 MATJAŽ  PETEK

446. PTUJ 597 HERMINA GOLC

447. RADEČE 323 FRANC GROS

448. RADEČE 898 MATJAŽ CVIKL

449. RADEČE 899 SAŠO OBOLNAR

450. RADEČE 900 DAVID GRAHEK

451. RADEČE 1085 FRANC KMETIČ

452. RADEČE 1086 DANIJEL ČEH

453. RADLJE OB DRAVI 994 PETRA GRUBELNIK

454. RADLJE OB DRAVI 1023 SIMONA HLADE MAVC

455. RADLJE OB DRAVI 1024 VINKO MAVC

456. RADLJE OB DRAVI 963 MARJAN VILTUŽNIK 

457. RADLJE OB DRAVI 995 MARJANA VILTUŽNIK

458. RADOVLJICA 74 TONE  * TOMŠE

459. RADOVLJICA 1049 MARKO MULEJ 

460. RAŠICA 483 FRANJO TILGER

461. RAŠICA 147 JANEZ BOHINC

462. RAŠICA 372 MIHA MALOVRH

463. RAVNE NA KOR. 765 MILAN PLEŠEJ

464. REČICA OB SAVINJI 395 STANKO GAŠPARIČ 

465. REČICA OB SAVINJI 1188 JANEZ ŽELEZNIK

466. RIBNICA 561 ROMAN PETELIN

467. RIBNICA 845 ANDREJ DROBNIČ

468. RIBNICA NA POH. 1052 DUŠAN ŠVAJGER

469. RIMSKE TOPLICE 723 MIROSLAV SKALIČ

470. ROVTE 838 FRANC KOGOVŠEK 

471. ROVTE 840 BOGOMIL MIKUŽ  

472. ROVTE 1070 VINKO JEREB 

473. ROVTE 1069 MARTA MIKUŽ  

474. RPD DOLGA POT 786 STANKO OTIČ

475. RPD DOLGA POT 1006 ERIH SIRK

476. RPD DOLGA POT 515 FRIDERIK WEISS

477. RTV LJUBLJANA 1082 JANEZ-CVETO PREŽELJ

478. RTV LJUBLJANA 1181 BRANKO DOLENC

479. RUŠE 221 MIHAEL ŠARC

480. RUŠE 1120 BORIS POGLOVNIK

481. RUŠE 1121 BORIS SABOLEK

482. RUŠE 1122 MIRAN PREDAN

483. SEMIČ 980 VOJKO KOČEVAR 

484. SEMIČ 981 JOŽE ŽUGELJ 

485. SEMIČ 1123 DUŠAN KUKMAN

486. SEMIČ 1124 ŠKEDELJ VINKO

487. SEMIČ 1125 ŠKEDELJ ZVONKO

488. SEŽANA 642 ALBIN ŽNIDARČIČ 

489. SEŽANA 798 SERGIJ ŽVAB

490. SEŽANA 791 BRANKO BANOVAC 

491. SEŽANA 859 OSKAR ŠKAMPERLE

492. SEŽANA 796 ĐEMAL KENDIĆ

493. SEŽANA 799 BRANKO ČANDEK

494. SEŽANA 1064 MATJAŽ POŽAR

495. SEŽANA 1063 MARKO POŽAR

496. SEŽANA 1065 TOMAŽ BOLE

497. SL.  BISTRICA 958 ZVONKO   KAPUN

498. SL.  BISTRICA 957 SILVESTER  POTOČAR

499. SLOVENJ GRADEC 1026 ZDENKO ČAS

500. SLOVENJ GRADEC 773 HENRY DOBNIK 

501. SLOVENJ GRADEC 775 MARIJAN KREVH

502. SLOVENJ GRADEC 1027 DANILO MIKLAVČIČ

503. SLOVENJ GRADEC 774 SLAVKO POGORELČNIK

504. SLOVENJ GRADEC 345 MARJAN POPIČ

505. SLOVENJ GRADEC 233 JOŽE SENICA

506. SLOVENJ GRADEC 776 BORUT ŠMON

507. SLOGA ROGATEC 1087 VLADO ANTOLIČ

508. SLOVENSKE KONJICE 1133 ŠTEFAN BEZENŠEK

509. SLOVENSKE KONJICE 868 ČRTOMIR KOREN 

510. SLOVENSKE KONJICE 866 JOŽE OROŽ 

511. SLOVENSKE KONJICE 867 MARTIN PŠENIČNIK 

512. SLOVENSKE KONJICE 1141 DRAGO REBERC

513. SLOVENSKE KONJICE 1145 ALOJZ VIPOTNIK

514. SNEŽNIK LOŠKA DOLINA 615 RAJMUND STERLE 

515. SOVODENJ 699 NEŽKA DOLINAR KREK 

516. SOVODENJ 486 FRANC DRMOTA 

517. SOVODENJ 706 BOŠTJAN KREK

518. SOVODENJ 701 VIKTOR LIKAR

519. SOVODENJ 1126 BOŠTJAN MOČNIK

520. SOVODENJ 412 BOJAN ŠIFRAR

521. SOVODENJ 1127 JANEZ ŠUBIC

522. SOVODENJ 95 LOVRO TELEBAN

523. SVETI VID 644 PRIMOŽ DOLES 

524. SVETI VID 643 JOŽE KATERN 

525. SVETI VID 1186 DAMJAN ŠIVEC

526. SVETI VID 1187 DANIJEL ŠTRITOF

527. ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI 940 SILVO ČREPINŠEK 

528. ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI 941 ŠTEFAN ŠALAMON 

529. ŠENTJUR PRI CELJU 1156 GRETA JOŠT 

530. ŠENTJUR PRI CELJU 1159 MARJAN KOVAČIČ 

531. ŠKOFJA LOKA 403 PETER JERAM

532. ŠKOFJA LOKA 401 DANE KOKALJ

533. ŠKOFJA LOKA 404 BOŠTJAN PLEŠKO

534. ŠKOFJA LOKA 93 CIRIL PLEŠKO

535. ŠMARTNO OB PAKI 1089 JOŽE  ŠPEH

536. ŠMARTNO OB PAKI 652 ZORAN PREDOLNIK 

537. ŠMARTNO OB PAKI 653 MARTIN STOPAR 

538. ŠMARTNO OB PAKI 654 MARTIN ŠMERC 

539. ŠMARTNO OB PAKI 655 KAROL ŽIBRET 

540. ŠOŠTANJ 1089 PETER  LAURE

541. ŠOŠTANJ 1090 DAMIJAN  MOHORIČ

542. ŠOŠTANJ 391 VINKO PEJOVNIK 

543. TABOR 876 PETER MARKO 

DELO KOMISIJ PZS
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544. TABOR 539 VOJKO VRANIČ 

545. TAM   MARIBOR 741 PAVEL BERGLEZ

546. TAM   MARIBOR 739 ANTON   BRAČKO

547. TAM   MARIBOR 740 TONE   DEMŠIČ

548. TAM   MARIBOR 225 VINKO   DOBRILA

549. TISA 570 MARJAN   PETAN

550. TOLMIN 414 IGOR MLAKAR

551. TOLMIN 252 VENCESLAV LAPANJA

552. TOLMIN 736 VALENTIN LAPANJA

553. TOLMIN 735 JOŽE MEŽNAR

554. TOLMIN 984 ALBIN KRAGELJ

555. TOLMIN 1068 SREČKO PERDIH

556. TOLMIN 1067 BORIS VALENTINČIČ

557. TOLMIN 1184 DAMIJAN  SEDEJ

558. TOLMIN 1183 IZTOK KOZOROG

559. TRBOVLJE 433 BORIS BOVHAN

560. TRBOVLJE 714 MIRO DRNOVŠEK

561. TRBOVLJE 715 VILI TURNŠEK

562. TRBOVLJE 716 MIRAN FRELIH

563. TRBOVLJE 717 ANZELM POTRBIN

564. TREBNJE 288 VIKTOR ILOVAR 

565. TREBNJE 831 ZVONKO KASTELIC 

566. TREBNJE 297 MARJETA MARTINČIČ 

567. TREBNJE 832 SIMON MURN

568. TREBNJE 833 ROMAN PERPAR 

569. TREBNJE 298 FRANC PETELIN 

570. TREBNJE 287 LADO POŽES

571. TREBNJE 289 LOJZE ŠALEHAR 

572. TREBNJE 284 IVICA VITEZ

573. TREBNJE 291 MILOJKA VITEZ

574. TRŽIČ 1051 CVETKO BLAŽIČ 

575. TRŽIČ 1052 MATEJ BLAŽIČ 

576. TRŽIČ 704 IGOR KRAJAČ 

577. TRŽIČ 484 JANEZ PISKAR

578. TRŽIČ 1053 DOMINIK RADIČ 

579. TRŽIČ 1054 DAVORIN RIBNIKAR

580. VELENJE 393 MARTIN JEZERNIK 

581. VELENJE 334 SLAVKO MEŽA

582. VELENJE 397 IVAN PETEK 

583. VELENJE 363 MARJAN SKAZA 

584. VELENJE 357 ANTON ŽIŽMOND 

585. VELIKE LAŠČE 1137 STANKO LEVSTEK 

586. VELIKE LAŠČE 1138 MIRAN PERHAJ 

587. VEVČE 493 MIRAN GORIČANEC

588. VEVČE 492 ERNEST GRADIŠAR

589. VIDEM KRŠKO 328 JANKO MEDVEŠEK

590. VIHARNIK 555 MARJAN POTISEK

591. VINSKA GORA 1091 BOJANA  ČRETNIK

592. VINSKA GORA 1092 TANJA  RAZGORŠEK

593. VINSKA GORA 601 TOMAŽ KUMER 

594. VINSKA GORA 602 MARIJA LESJAK 

595. VINSKA GORA 1182 BORIS VOGRINEC 

596. VIPAVA 448 LEON KODRE

597. VIPAVA 806 BENJAMIN KODELE

598. VITANJE 1136 FRANCI KOTNIK

599. VITANJE 1146 DANILO VIVOD 

600. VOJNIK 1096 MIRO  GOREČAN

601. VOJNIK 1093 BRANKO  PIKELJ

602. VOJNIK 1094 RAJKO  SENTOČNIK

603. VOJNIK 437 VID BLAZINŠEK 

604. VOJNIK 439 MARTIN KLANČNIK 

605. VOJNIK 884 FRANC KMETEC 

606. VRANSKO 364 SERGEJ ČERNE

607. VRANSKO 46 SREČKO ČERNE 

608. VRANSKO 47 IVAN IZLAKAR 

609. VRANSKO 1160 MARKO KRIVEC

610. VRANSKO 878 JOŽEF SEMPRIMOŽNIK

611. VRANSKO 877 JANEZ SEMPRIMOŽNIK 

612. VRHNIKA 932 ANTON GUTNIK 

613. VRHNIKA 935 PAVLA GUTNIK 

614. VRHNIKA 933 DARKO HORVAT 

615. VRHNIKA 618 MIRO MALNERŠIČ 

616. VRHNIKA 616 MATEVŽ PLEŠKO 

617. VRHNIKA 619 JAKA SUSMAN 

618. VUZENICA 262 BRANKO BRICMAN

619. VUZENICA 783 DAVID BRICMAN

620. VUZENICA 339 IGO KAISER

621. ZABUKOVICA 901 BORUT VAŠ 

622. ZABUKOVICA 449 MARTIN VAŠ 

623. ZAGORJE 536 SLAVKO GROŠELJ

624. ZAGORJE 711 VILIJEM DRNOVŠEK

625. ZAGORJE 274 FRANC FAJFAR

626. ZREČE 871 BORIS KOTNIK 

627. ZREČE 870 ZVONKO POSILOVIČ

628. ZZVS CELJE 264 IGOR KRANJC 

629. ZZVS CELJE 27 FLORJAN NUNČIČ

630. ŽALEC 1166 DRAGO PAVLOVIČ

631. ŽALEC 996 VLADO ROJNIK 

632. ŽALEC 1174 MARKO ZATLER 

633. ŽELEZNIČAR CELJE 266 MILAN FLIS 

634. ŽELEZNIČAR CELJE 880 ZLATKO LEŠEK 

635. ŽELEZNIČAR CELJE 881 KONRAD-JOŽE RAJGELJ 

636. ŽELEZNIČAR CELJE 191 JOŽEF RATEJ 

637. ŽELEZNIČAR CELJE 656 ALBIN VOLAVŠEK 

638. ŽELEZNIČAR LJUBLJANA 141 ZLATKO SEGULIN

639. ŽELEZNIČAR LJUBLJANA 1129 IGOR STRGAR

640. ŽELEZNIČAR MB 1162 FRANC LAMPRET

641. ŽELEZNIKI 408 VINKO ČEMAŽAR

642. ŽELEZNIKI 998 ALOJZ LOTRIČ

643. ŽELEZNIKI 415 FRANC TROJAR

644. ŽIRI 1098 ZVONE KOPAČ

645. ŽIRI 1000 MARTIN MLAKAR

646. ŽIRI 1097 ROBERT ŠUBIC

647. ŽUSEM 238 IVAN STRAŽE

*pokojni
   

Načelnik Komisije za planinske poti PZS                                                           
Igor Mlakar l.r.
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KOMISIJA 
ZA TURNO 
KOLESARSTVO

Novi 
turnokolesarski 
vodniki 2012

Igor Rozman

Tudi letos je Komisija za turno kolesarstvo 
konec meseca junija na Valvazorjevem 

domu pod Stolom izvedla Tečaj za turnokole-
sarske vodnike. Letošnjega tečaja se je udeležilo 
20 tečajnikov iz različnih društev po Sloveniji. 
To je bila že peta generacija tečajnikov, ki jo je 
komisija pripravila za vodenje tur s kolesom.

Posebej je razveseljivo, da so tečajniki 
prišli predvsem z namenom popularizirati 
to planinsko dejavnost v društvih, kjer še ni 
razvita. Geografsko so bili zastopani vsi deli 
Slovenije.

Izkušnje iz lanskega leta, ko je Komisija za 
turno kolesarstvo PZS usposabljanje izvedla 
po nekoliko dopolnjenem učnem načrtu, so 
pokazale, da je dvodelni tečaj prava odločitev. 

Tečaj so izvedli vodniki TK inštruktor-
ji: Igor Rozman (vodja tečaja), Jaka Rovan, 
Jože Rovan, Peter Šilak Aldo Zubin in Luka 
Gratej ter predavatelji Tanja Kajtna, Damjan 
Omerzu, Janez Primožič in Matej Majerič.

Vsi tečajniki so uspešno zaključili ta del 
tečaja, a to za njih še ni konec izobraževanja. 
Šele po oddani seminarski nalogi bodo postali 
vodniki pripravniki. Kot pripravniki bodo 
pod vodstvom mentorja pripravili, organi-
zirali in vodili še 5 turnokolesarskih izletov 
z udeleženci, ter oddali poročila za te izlete. 
Vse to je pogoj za pridobitev licence Turno-
kolesarski vodnik.

Foto Jože Rovan

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7165. 

4. turnokolesarski 
tabor KTK 
Koprivna 2012

Marjan Pučnik – Maac

Komisija za turno kolesarstvo Planinske 
zveze Slovenije je uspešno spravila pod 

streho že četrti turnokolesarski tabor, ki je v 
letu 2012 že tradicionalno potekal med 10. 
in 15. avgustom. Tudi letos smo bili gostje 
na Koroškem, natančneje v dolini Koprivne.

Udeleženci tabora smo bili nastanjeni v 
planinskem domu Pri Kumru (PK Peca-Olše-
va), kjer je bila tudi baza tabora, od koder smo 
se podajali na kolesarske ture v bližnji okolici.

Pod vodstvom treh turnokolesarskih vo-
dnikov so udeleženci tako obiskali Topico, 
Dom na Peci, Uršljo goro, Dom na Smrekov-
cu in Strojno. Tabora se je skupaj udeležilo 
kar 19 udeležencev, ki so bili razdeljeni v dve 
skupini – lažjo in zahtevnejšo.

Tabor se je pričel s sprejemom v planin-
skem domu Pri Kumru, ki je hkrati del stare 
domačije visoko nad dolino Koprivne. Izje-
mno gostoljubni domačini so poskrbeli za 
prijetno dobrodošlico s kislim mlekom in 
domačim kruhom, sadjem in domačimi keksi

Ves tabor smo bili aktivni, naredili smo 
lepe turce. Letošnji tabor je resnično pustil 
izjemne vtise pri vseh udeležencih. Poleg pre-
lepe narave, ki nam jo ponuja Koroška, smo 
vselej naleteli tudi na izjemno gostoljubne 
ljudi, ki so nas toplo sprejemali in občudovali 
med našim potenjem proti vrhu ter pogumno 
vožnjo ob spuščanju v dolino. Seveda so pri-
padnice nežnejšega spola naletele še na več 
vzpodbude in prav je tako. Prav tako smo bili 
deležni izjemnega gostoljubja na domačiji pri 
Kumrovih, ki hkrati še skrbijo za planinski 
dom. Polni vtisov in lepih spominov že s polno 
paro iščemo možnosti, kako vsaj približno 
pripraviti podoben tabor v letu 2013. Hvala 
vam, Korošci, za neprecenljivo turnokolesar-
sko doživetje.

Foto Marjan Pučnik – Maac

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7263. 

Jesenska tura 
KTK 2012 
v sončnem 
objemu Pohorja

Marjan Pučnik - Maac

Komisija za turno kolesarstvo Planinske 
zveze Slovenije je 6. oktobra izpeljala tra-

dicionalno jesensko KTK turo. Za razliko od 
leta poprej nas je tokrat pričakal lep sončen 
jesenski dan. Temu ustrezna je bila tudi ude-
ležba. Zbralo se je namreč kar 34 pogumnih 
kolesark in kolesarjev, ki so se pod vodstvom 
turnokolesarskih vodnikov PZS veselo podali 
novi kolesarski dogodivščini naproti.

Spremljalo nas je sonce, foto Jože Rovan

Iz Slovenske Bistrice smo se tako družno 
podali v smeri proti Trem Kraljem. Najprej 
nas je čakalo malce ogrevanja proti Kosta-
njevcu, za Gladomesom pa se je pričel strm 
vzpon proti Modriču. Pri spomeniku NOB 
nad Modričem, ki je hkrati tudi prijeten pro-
stor za piknike, smo imeli prvo daljšo pavzo 
za obnavljanje energetskih zalog, prav tako pa 
smo lahko napolnili bidone s svežo pohorsko 
vodo. Nato smo nadaljevali z vzponom proti 
Kotu na Pohorju ter naprej vse do stika s ce-
sto, ki povezuje doma na Osankarci in Treh 
Kraljih. Sledil je obisk Črnega jezera, kamor 
smo dostopili s kolesi na ramenih, saj smo 
ozaveščeni kolesarji, prav tako pa je tudi eno 
od poslanstev Komisije za turno kolesarstvo 
PZS prav ozaveščanje kolesarjev o pomenu 
varovanja naravnega okolja. 

Po zaključku kolesarske ture nas je ča-
kala še pogostitev s pristno domačo hrano v 
simpatičnem ambientu izletniške domačije 
»Gora pod Lipo«, kjer so nam poleg dobre 
hrane in pijače z veseljem postregli še z ne-
kaj informacijami o nekdanjem življenju v 
krajih pod Pohorjem. Navdušeni nad lepo 
preživetim dnevom v naravi ter seveda z ob-
novljenimi energetskimi zalogami smo se že 
v mraku ponovno razbežali na vse konce naše 
lepe dežele.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7448. 
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Četrtkova 
kolesarska 
druženja

Po daljši prekinitvi Komisija za turno ko-
lesarstvo PZS ponovno vabi na Četrtkova 

kolesarska druženja. Enkrat na mesec se bomo 
zbrali v stavbi PZS na Dvorakovi 9 in se ob 
ogledovanju diasov z nostalgijo spominjali 
preteklih potepanj in hkrati že načrtovali za 
drugo leto ali pa še naprej.

OKVIRNI PROGRAM 
KTK PZS v 2013:
• Spomladi, Zbor turnih kolesarjev
• 6. 4. – Spomladanska tura KTK PZS, 

Čemšeniška planina
• 18. 5. – Kramp turca, na treh lokacijah 

po Sloveniji
• 15. in 16. 6. – 1. del tečaja za turnokole-

sarske vodnike I na Golteh, rok prijav 
• 20. 5., 25 udeležencev
• 27.–30. 6. – 2. del tečaja za turnokole-

sarske vodnike I v Valvazorjevem domu
• 29. 6. – Dan Alpske konvencije, 

Radovna in Krma
• 13.–18. 8. – Turnokolesarski tabor Po-

horje v Rušah, rok prijav: 1. 8. 2013,    
20 udeležencev

• 25. 8. – Gorniški dan 2013, 5 TKO or-
ganizira skupaj s KTK PZS kolesarske 
ture, v različnih regijah

• 7. in 8. 9. – licenčno izpopolnjevanje 
za turnokolesarske vodnike v Čan-
drovi koči na Arehu, rok prijav 15. 8.,                   
25 udeležencev

• 5. 10. – Jesenska tura KTK PZS 

Planinski vestnik, 
december 2012 

Uredništvo Planinskega vestnika

V decembrski številki Planinskega ve-
stnika smo se v temi meseca posvetili 

založništvu planinskih edicij, o katerem je 
na okrogli mizi Planinskega vestnika s sogo-
vorci razglabljal urednik Vladimir Habjan. 
Poznavalci, ki so Habjanu pomagali iskati 
odgovor na vprašanje 'Ali planinstvo postaja 
tržna niša?',so bili: Miha Kovač, redni profe-
sor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, vod-
ja razvoja in svetovalec uprave v Mladinski 
knjigi (MK) ter direktor Cankarjeve založbe 
(CZ), Rudi Zaman, direktor založbe Didakta 
in predsednik knjižnega sejma, ter Andrej 
Mašera, zaslužni redni profesor Univerze v 
Ljubljani in glavni urednik Planinske založbe 
PZS, ki je funkcijo prevzel prav pred krat-
kim. Ločeno mnenje smo pridobili tudi od 
publicista in založnika Sama Ruglja.
O prenovi založniške dejavnosti na PZS smo 
se pogovarjali s Slavico Tovšak, vodjo Odbora
za založništvo in informiranje pri PZS. 
Spremljali smo podelitev najvišjih priznanj 
PZS za leto 2012, se pogovarjali s Petrom Sko-
bernetom o varstvu in spoštovanju narave in 
brskali po zgodovini – predstavljamo Tičarjev 
dom, ki je letos praznoval svojih 100 let.

PLANINSKI 
VESTNIK

Z nami na pot vas vabimo na Blegoš z okolico 
ter v smučarski raj pod Kaninom in Mon-
tažem.

Vse ljubitelje gora bo razveselil tudi Vodni-
ček Bohinj, samostojna priloga Planinskega 
vestnika.
Poročamo o izvrstnih uspehih naših športnih 
plezalcev z Mino Markovič, najboljšo športno 
plezalko sveta, na čelu.

Ne manjkajo redne rubrike o varstvu nara-
ve, alpinističnih novicah, pismih bralcev in 
novicah iz planinske organizacije.

Vabljeni k branju!

Bohinj
Venec gora nad jezersko kotanjo

PRILOGA PV 2012/12

REVIJA ZA LJUBITELJE GORA ŽE OD LETA 1895

, €

Gorazd Gorišek
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Naročite se na Planinski 
vestnik in spoznajte gore z 
najstarejšo revijo v Sloveniji!

www.planinskivestnik.com, 
pv@pzs.si, 080 1893

REVIJA ZA VAS, 
LJUBITELJE GORAREVIJA 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
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PLANINSKA 
ZALOŽBA

Novo v Planinski 
založbi PZS

GOLA GORA, Nanga 
Parbat (8125 m), 
druga, dopolnjena 
izdaja
Avtor: Viki Grošelj

V Planinski založbi PZS je izšla druga, do-
polnjena izdaja odlične knjige Gola gora 

avtorja Vikija Grošlja, ki si jo lahko v Planinski 
založbi in v spletni trgovini PZS že kupite.

Avtor Viki Grošelj se je za ponatis odločil 
ne le zato, ker je prva izdaja razprodana, am-
pak predvsem zaradi novih osebnih soočanj z 
Nanga Parbatom. Kot član snemalne ekipe, ki 
je pripravljala film o gori za TV serijo Velikani 
Himalaje, se je udeležil lanske odprave na ta 
8125 metrov visoki vrh. Na sedemdeset na 
novo dodanih straneh opisuje svoje napete, 
razburljive, poučne, predvsem pa lepe in 
globoko doživete dneve na pobočjih Nanga 
Parbata ter pod njim. To je bila odprava, na 
kateri sta Irena Mrak in Mojca Švajger dosegli 
enega največjih uspehov v zgodovini ženskega 
plezanja v Himalaji. Gre za dramatično in 

napeto poročilo »iz prve roke«. Obenem pa 
dodani tekst logično in smiselno zaključuje 
Grošljeva večdesetletna srečevanja in soo-
čanja s to mogočno goro ali kot pravi sam:

Druga, dopolnjena izdaja, ki je posvečena 
spominu na Tomaža Humarja, vsebuje 260 
strani in 130 fotografij.   
Format: 20 cm x 25,5 cm.
PZS, 2012.

Plezalni vodnik 
Kamniška Bistrica
Avtorji: 
Tone Golnar, Silvij Morojna, Bojan Pollak 

V Planinski založi PZS je izšel plezalni 
vodnik Kamniška Bistrica. Stari vodnik, ki je 
izšel leta 1995, je pošel že dolgo nazaj. Novi 
vodnik bo natisnjen na preko 400 straneh. Novi 
vodnik, ki je natisnjen na preko 400 straneh, 
ima 121 skic in shem, 94 fotografij, polepšan 
pa je tudi s 46 barvnimi prilogami. Vodnik po-
pisuje 443 smeri in variant.  Avtorji vodnika so 
se potrudili posodobiti sheme nekaterih prosto 
preplezanih klasičnih smeri in poleg tehničnih 
ocen dodati tudi proste. Na hrbtni strani vo-
dnika je pregleden zemljevid območja.
Plezalni vodnik Kamniška Bistrica je izšel s 
podporo Fundacije za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji.

Tehnični podatki:
Format:  130 x 210 mm
Obseg:  408 strani

Slovenska 
planinska pot, 
planinski vodnik
Avtorja: 
Milenko Arnejšek – Prle in Andraž Poljanec

To je vodnik, ki vas bo kar najbolj nepo-
sredno seznanil s traso najstarejše vezne 

poti pri nas in v Evropi. Torej s potjo, ki nas 
že več kot pol stoletja domiselno vodi na 
najzanimivejše vrhove in nam predstavi vse 
pomembnejše planinske koče. Pot, ki je bila 
načrtovana že leta 1950 in urejena leta 1953, 
povezuje najzanimivejše predele slovenskega 
gorskega sveta od njenega začetka v Mariboru 
do cilja v Ankaranu. 

Kljub 630 km dolgi poti pa je to le maj-
hen delček naše lepe domovine. Vodnik vam 
pričara lepote slovenskega hribovitega sveta 
in življenja v njem ter pomagal pri načrtova-
nju tur in izletov. Na slovenski planinski poti 
lahko vsakdo najde kaj zase. 

Prav tako je vodnik bogata in nazorna 
predstavitev naše zemlje in našega človeka.
Planinski vodnik je izšel s podporo Fundacije 
za financiranje športnih organizacij v Repu-
bliki Sloveniji.

Tehnični podatki:
Format:  12 x 16 cm
Obseg:  344 strani 
Vezava:  PVC ovitek, šivano s sukancem,  
 okrogel hrbet  
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Dolenjska, 
Bela krajina, 
Notranjska
Avtor: Roman Mihalič

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 naro-
dnih nošah. Dolenjska sega od Ljubljanske 
kotline do Kolpe, na Notranjsko meji z viso-
kima 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 naj-
bolj 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.

Vodnik je izšel s podporo Fundacije za fi-
nanciranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji.

Tehnični podatki:
Format:  12 x 16 cm
Obseg:  200 strani 
Vezava:  PVC ovitek, šivano s sukancem, 
okrogel hrbet  

Planinske spalne 
rjuhe in majice 
PZS

V Planinski založbi PZS lahko kupite nove 
planinske spalne rjuhe za spanje v pla-

ninskih kočah, pa tudi nove majice Planinske 
zveze Slovenije z novim znakom PZS. Rjuhe 
so dveh velikost – 220 in 180 cm.

Planinska zveza Slovenije ima sedaj že 
nekaj časa novi znak PZS, usklajen z novo 
celostno grafično identiteto PZS. Tako lah-
ko na PZS kupite tudi nove majice z novim 
znakom PZS.

Majice so dveh modelov - lepo telirane 
ženske majice (S, M, L) in moške (S, M, L, 
XL, XXL).

Planinska zveza Slovenije priporoča vsem 
obiskovalcem gora v skrbi za okolje, naše gore, 
da za spanje v planinskih kočah uporabljajo 
svojo rjuho.

Koledarji PZS 
2013 – na voljo 
le še Pozdrav z 
gora 2013
Planinska zveza Slovenije je za leto 2013 

izdala dva različna koledarja in obvešča-
mo vas, da je koledar Utrinki slovenskega 
planinstva že razprodan. Na voljo je še ko-
ledar Pozdrav z gora 2013 (Greetings from 
the mountains 2013), ki ga krasijo fotografije, 
objavljene v Planinskem vestniku. Priporo-
čamo, da pohitite z naročilom.

Koledarji so cenovno ugodni in primerni 
tudi kot darilo. 

Trenutno je Pozdrav z gora 2013 še na zalogi.
Cena: 4,50 €*. 
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine 
plača  naročnik.

 Pri nakupu večjih količin upoštevamo 
KOLIČINSKE POPUSTE.

Kompleta 
prve pomoči 
Planinske zveze 
Slovenije
Že dolgo se je kazala potreba po tem, da bi 

imeli planinci pripravljen komplet prve 
pomoči, ki bi bil prilagojen našim potrebam 
na turah.

Tako smo po številnih skrbnih usklaje-
vanjih med proizvajalcem sanitetne opreme, 
inštruktorico prve pomoči na strokovnih 
usposabljanjih Planinske zveze Slovenije 
in vodniki sestavili dva uporabna in hkrati 
cenovno dostopna kompleta prve pomoči.

Namig: torbici sta lahko tudi lepo, pozor-
no darilo v prazničnem času.

OSEBNI KOMPLET PRVE POMOČI PZS
V sodelovanju s Tosamo smo sestavili osnov-
ni osebni komplet prve pomoči za planince. 
Priporočamo ga vsakemu obiskovalcu naših 
gora kot del obvezne opreme.
Teža: 157 g
Cena: 12,50 €*
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine 
plača  naročnik.
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DELO KOMISIJ PZS

VODNIŠKI KOMPLET PRVE POMOČI PZS

V sodelovanju s Tosamo smo sestavili kom-
plet prve pomoči, ki je namenjen vodnikom, 
mentorjem, staršem ... Primeren je tudi za 
tekmovalce na planinskih orientacijskih tek-
movanjih. Torbica je dovolj velika, da jo lahko 
po potrebi dopolnimo še s svojimi pripomočki.
Teža: 410 g
Cena: 21,90 €*
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine 
plača  naročnik.

Več o kompletih na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7612. 

Darilni bon 
Planinske 
založbe PZS

Planinska založba PZS izdaja planinske 
zemljevide, planinske, plezalne, planin-

sko-izletniške vodnike, dnevnike, leposlovje, 
strokovno literaturo, koledarje, tekstilne in 
druge izdelke. 

Vse to je nadvse primerno darilo ob raz-
ličnih priložnostih, ko želimo obdariti naše 
najdražje.

Včasih pa se znajdemo v negotovosti, saj 
ne vemo, kaj natančno iz pestre palete izdel-
kov Planinske založbe PZS naš obdarjenec 
že ima in kaj ne. Za takšne situacije smo za 
vas pripravili darilne bone, ki jih lahko sedaj 
naročite tudi po povzetju (ni potrebno, da 
se osebno oglasite v naši Planinski založbi 
PZS) in imajo veljavnost leto dni od nakupa. 
Presenetite svoje najdražje!

Prednovoletna 
akcija PZS: Vi 
obdarite vaše 
najdražje, mi 
obdarimo vas

Planinska zveza Slovenije vzpodbuja 
varnejše obiskovanje gora, doživljanje, 

varovanje in vse planinske aktivnosti. Zato 
smo vam v prazničnem decembru pripravili 
vrsto lepih in uporabnih darilnih paketov. 
V vsakem izmed njih boste našli kaj zase ali 
za vaše najdražje. Ker pa bi tudi vam želeli 
podariti nekaj lepega, smo darilne pakete 
pripravili po posebni, znižani ceni in vanje 
dodali še dodatno knjigo ali drugo pozornost.

Čas je, da malce prisluhnete in poizveste, 
kateri zemljevid iz zbirke Planinske založbe 
PZS ali vodnik še manjka obdarjencu. Ali 
pa ima že vse, razen letošnjih. Če kdo zaradi 
starosti, zdravja ali drugega razloga ne more z 
vami v hribe, res mislite, da bi ostal ravnodu-
šen ob drobni pozornosti s planinsko vsebi-
no? Če kljub vsemu ne veste, kaj bi podarili, 
podarite Darilni bon Planinske založbe PZS.

INFORMACIJE in NAROČILA za vse:
•	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: planinska.zalozba@pzs.si,
- spletna trgovina PZS, 
http://www.pzs.si/trgovina.php.

•	Slovenski	planinski	muzej,	
- Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana, 
- tel. 08 380 67 30, fax: 04 589 10 35,
- e-naročila: info@planinskimuzej.si.

Akcija traja do 31. decembra 2012.
Pripravili smo 8 darilnih paketov: Darilni 

paket Cici, Darilni paket Mladi planinec, Da-
rilni paket Slovenska planinska pot, Darilni 
paket Zimski večer, Darilni paket Triglav, Da-
rilni paket Zgodovina, Darilni paket Sneg, 
Darilni paket zemljevidov Planinske založbe 
1:25.000 (7 kom) + škatla

Več na spletnem mestu  PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7615. 

PZS sodelovala 
na 28. 
Slovenskem 
knjižnem sejmu

Slovenski knjižni sejem v prostorih Can-
karjevega doma je osrednja nacionalna 

prireditev, namenjena knjigi in vsemu, kar 
je povezano z njo. Tudi letos (21.–25. 11.) 
se je na njem predstavljala Planinska zveza 
Slovenije, ki je v času sejma nudila števil-
ne popuste, dodatne ugodnosti in podelila 
nagrade.

Naša bogata ponudba, foto Natalija Marovt
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Slavnostni 
prevzem novega 
intervencijskega 
vozila Društva 
GRS Kamnik

Janja Zorman Macura

V petek, 29. junija 2012, je v Kamniški Bi-
strici potekala slovesnost ob prevzemu 

novega intervencijskega vozila kamniških 
gorskih reševalcev. Ob slovesnem prevzemu 
novega intervencijskega vozila je zbrane na-
govoril in pozdravil predsednik GRS Kamnik 
Franc Miš, ki se je zahvalil vsem donatorjem. 
»Ponosen sem, ko ugotavljam, da v času, ko je 
žal največja vrednota dobiček, pod kamniškimi 
gorami še vedno živijo ljudje, ki jim humanost 
in skrb za sočloveka nista tuja.«

Predsednik DGRS Kamnik in novo vozilo, 
foto: Janja Zorman Macura

Odprtje 
Planinskega 
doma pod Ježo

Zdenka Mihelič

Po dveh desetletjih prizadevanj in brez-
številnih prostovoljnih ur je PD Valentin 

Stanič Kanal v soboto, 30. junija 2012, odprlo 
Planinski dom pod Ježo (740 m).

 Na odprtju se je zbralo veliko pla-
nincev in ljubiteljev narave ter doma pod Ježo. 
Planinski dom Pod Ježo se nahaja v zaselku 
Kuščerji ob slemenski cesti na kanalskem 
Kolovratu pod obronki Ježe na nadmorski 

višini 740 m. Sedaj obnovljeni dom je bil v 
preteklosti obmejna stražarnica.

Na odprtju doma, foto občina Kanal

Dom ima idealno lokacijo tako za po-
hodništvo kot za kolesarjenje, saj slemenska 
cesta in vrhovi Kolovrata nudijo prečudovit 
pogled: na sever prek Soške doline na Alpe, 
proti jugu pa preko Benečije in Matajurja na 
Furlansko nižino vse do morja.

Nova planinska 
obhodnica ob 
Kolpi

Anton Selan

V Kostelu, v idilični pokrajini ob levem 
bregu reke Kolpe in hribih nad njo, je bila 

že leta 1994 odprta Kostelska planinska pot 
in takrat je bil izveden tudi prvi tradicionalni 
pohod po njej.

Število udeležencev vsakoletnega pohoda 
se odvisno od vremenskih razmer giblje med 
150 in 400. Ker ima pot obisk tudi čez leto, se 
je porodila ideja, da bi jo opremili in vključili 
med redne planinske obhodnice, registrirane 
pri Komisiji za planinska pota PZS. Delo je 
steklo in do 19. kostelskega pohoda 26. maja 
2012 je bilo vse nared. Tako je sedaj na voljo 
dnevnik obhodnice, na trasi je šest kontrolnih 
točk z žigi, ob obstoječih je postavljenih še 
nekaj dodatnih smernih in obvestilnih tabel, 
markacije so obnovljene, po celotni preho-
jeni poti pa udeleženci prejmejo oštevilčeno 
spominsko značko. Kot se za tak dogodek 
spodobi, ni manjkala krajša slovesnost z go-
vori: Franca Janeža, predsednika PD Kočev-
je (društvo je izdajatelj dnevnika in skrbnik 
poti), Valentina Južniča, župana Občine Ko-
stel (občina je pomagala pri projektu), Stanka 
Nikolića, predsednika TD Kostel (društvo je 

partner pri pohodu), Nikole Guida, predse-
dnika  Odbora za planinske obhodnice, in 
Bernarda Margitića iz PD Željezničar Zagreb. 
Nato so se pohodniki odpravili na šesturno 
pot z najvišjo točko poti – vrh Kuželjske ste-
ne (874 m – KT-3). Imenitno razgledišče ni 
nobenega pustilo ravnodušnega. Do bližnje 
vasice Rake (550 m – KT-4) ni bilo daleč, v 
globini pa se je že slišala reka Kolpa. Sledil je 
nižinski del skozi Kuželj do vasi Laze. Da pot 
ni ravninsko zaključena, sta poskrbela vzpon 
na Koso (480 m – KT-6) in prijetno spuščanje 
mimo Štajerja na izhodišče. Pri PD Kočevje 
(www.planinsko-drustvo.kocevje.si) dobite 
dnevnik nove poti, pa tudi dnevnika Kočevske 
in Trimčkove planinske poti sta na razpolago. 

Ob predstavitvi dnevnika nove obhodnice, z 
leve Anton Selan, predsednik PD Kočevje Franci 

Janež, kostelski župan Valentin Južnič in predse-
dnik TŠD Kostel dr. Stanko Nikolić, 

foto Milan Mlakar

25. tabor mladih 
planincev Alpe 
Adria Alpin

Janko Rabič

V Mojstrani je letos poleti potekal že 25. 
tabor mladih planincev Alpe Adria Al-

pin. Gorski reševalci iz Kötschach-Mauthena 
(Avstrija), Forni Avoltrija (Italija) in Mojstra-
ne (Slovenija) se že od leta 1971 družijo na 
smučarskih tekmovanjih Alpe Adria. Zgledu 
odraslih sledijo mladi s pomočjo vodnikov 
in mentorjev. 

Načelnik postaje Gorske reševalne službe 
Kotschach - Mauthen iz Avstrije Sepp Lederer 
je bil leta 1988 pobudnik za izvedbo tabora 
mladih planincev Alpe Adria Alpin. Podprla 
sta ga gorski reševalec Janez Brojan iz Mojstra-
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ne in gorski reševalci iz Forni Avoltrija v Italiji. 
Vsako leto se ga udeležuje več kot sto mladih 
iz različnih krajev treh sosednjih držav. Poleg 
planinskih pohodov se družijo pri različnih 
športnih in kulturnih dejavnostih, si ogledu-
jejo krajevne znamenitosti in se spoznavajo 
z jeziki treh držav. Na slovenski strani so bili 
najprej organizatorji taborov gorski reševalci 
iz Mojstrane pod vodstvom Janeza Brojana, 
sedaj pa so to člani Mladinskega odseka Pla-
ninskega društva Dovje – Mojstrana. Na vseh 
dosedanjih taborih je sodelovalo že več kot 
tri tisoč mladih. 

Organizatorji letošnjega, 25. tabora so bili 
spet domačini iz Mojstrane. Zaradi slabega 
vremena so morali nekoliko spremeniti pro-
gram, vendar to ni vplivalo na razpoloženje 
med udeleženci. Letošnji tabor je imel ob 
malem jubileju praznični pridih. Na prilo-
žnostnem srečanju v Slovenskem planinskem 
muzeju v Mojstrani so podelili priznanja 
pobudnikom tabora in organizatorjem pri 
domačem planinskem društvu, pripravili 
so razstavo in si ogledali film o dosedanjih 
taborih, ki ga je posnel Janez Brojan.

Podelitev priznanj pobudnikom srečanja v 
Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani, 

foto Janko Rabič

Planinski tabor 
na Pečovniški 
koči

MO PD Grmada Celje

Na zadnji šolski dan smo se planinci Mladin-
skega odseka Planinskega društva Grmada 

Celje, učenci Osnovne šole Frana Kranjca, od-
pravili na dvodnevni tabor, ki je od 22. do 24. 
junija potekal na Pečovniški koči. Družilo nas je 
zabavanje ob različnih igrah, jutranja telovadba, 
plezanje po umetni plezalni steni, hoja s hodu-
ljami, vlečenje vrvi, metanju obročev, pohod na 
Srebotnik ob spremstvu vodnika Vlada Čanžka, 
počitek na njegovi domačiji, obisk lovca in poli-
cistov s policijskima psoma, druženje s taborniki 
ob tabornem ognju, prepevanje pesmi, igranje 
skritega prijatelja in nočni pogovori v šotorih. 

Za našo lakoto so lepo skrbeli oskrbovalci 
koče: Coki, Vera in Roman, katerim smo se pri 
vsakem obroku zahvalili s pesmijo. Tudi star-
šem smo na koncu pripravili kratek glasbeni 
zaključek in se zadovoljni poslovili. Največja 
zahvala pa gre organizatorki, učiteljici in pla-
ninski vodnici Metki Irgolič. Pa varen korak! 

Na Grmadi, 718 m

Planinska 
doživetja 
v naročju 
Kamniško-
Savinjskih Alp

Petra Gregorc

Ob izviru prave gorske rečice, prijetno 
hladne Lučke Bele, v dolini Podvolo-

vljek v zavetju visokih Kamniško-Savinjskih 
Alp, se je v vročih julijskih dneh, in začetku 
avgustovskih, odvijal tabor mladih planincev 
Mladinskega odseka Planinskega društva Ce-
lje – Matica, starih med sedem in štirinajst 
let, iz celjskih osnovnih šol. Prijetno okolje 
gozdov in planinski duh sta kar klicala po 
najbolj doživetih počitnicah tega poletja.

Vzponi – enodnevni in dvodnevni – so 
se lepo vrstili, mladi planinci so uživali v 
razgledih, polnili svoj nahrbtnik izkušenj, 
v temah iz planinske šole so se seznanili ali 
ponovili svoje planinsko znanje iz poznava-
nja uporabe vozlov, orientacije v naravi ter 
nevarnosti v gorah. Odkrivanje skrivnosti 
gorskega reševanja je vzbudilo pozornost 
in zanimanje otroških oči, ki so spoznavale 
opremo za reševanje ponesrečencev v gorah 
in pri iskanju pogrešanih. Preko tedna se je 
zvrstilo še veliko športnih in prostočasnih 

aktivnosti, delavnic, preizkusili smo se tudi 
v plezanju na umetni plezalni steni, raftu in 
kajaku, pripovedovanju šal :) in se družili ob 
večerih ob tabornem ognju.

S poti na Veliki Rogatec, foto Gregor Götz

45. srečanje 
planincev Pošte 
in Telekoma in 
50 let Planinske 
skupine PT Nova 
Gorica

Darinka Gaberščik

Letošnje srečanje planincev Pošte in Tele-
koma je potekalo v organizaciji Planinske 

skupine Pošte in Telekoma Nova Gorica, ki 
v letošnjem letu praznuje 50 let svojega de-
lovanja.

Veselo druženje na srečanju, foto Petra Peršolja
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Daljnega leta 1953 so planinci takratnega 
PTT Slovenije ustanovili svoje društvo Pla-
ninsko društvo PTT Ljubljana. Maja leta 1957 
je bilo ustanovljeno Planinsko društvo PTT 
Maribor in aprila 1970 še Planinsko društvo 
PTT Celje. V Planinskem društvu PTT Lju-
bljana so bila kasneje ustanovljene planinske 
skupine leta 1958 PS Kranj, leta 1963 PS Novo 
mesto in 8. septembra 1962 PS Nova Gorica, 
ki je nastala na pobudo takratnega predse-
dnika Planinskega društva PTT Ljubljana, 
Jožeta Dobnik. 

Prijateljstvo med vsemi tremi društvi in 
skupinami se je vseh teh letih utrjevalo na 
skupnih izletih, pohodih, predvsem pa na 
vsakoletnih srečanjih, ki so postala nekakšen 
praznik, kjer se srečujejo stari prijatelji, nek-
danji sodelavci, kjer se tkejo nova prijateljstva 
in znanstva. Sklene se marsikateri načrt za 
skupne poti.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7188. 

Prvo srečanje 
VGN in gorskih 
stražarjev 
Gorenjske

Marija Klofutar

Na Zelenici so se letos v juniju zbrali varu-
hi gorske narave in gorski stražarji Gorenjske 
na svojem prvem srečanju, skupaj jih je bilo 
kar 28, in sicer iz PD Škofja Loka, PD Gorenja 
vas, PD Gorje, PD Radovljica, PD Javornik 
Koroška Bela, PD Mercator in PD Tržič.

Varuhi gorske narave Gorenjske so se zbrali na 
Zelenici, foto Stanko Koblar

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7131. 

Odprava SAO v 
Cordillero Real – 
Bolivija 2012

Marko Koren

Konec junija so se člani odprave Soškega 
AO v Bolivijsko gorsko verigo – Cordille-

ra Real vrnili v domovino. V kratkih 23 dneh 
so se skupno povzpeli na dvanajst različnih 
vrhov. Člani odprave Cordillero Real: Marko 
Koren – načelnik našega Soškega AO, Dejan 
Lapanja, Maja Lavrin - PD Zagorje, Andrej 
Smrekar, Marko Gruden, Sandro Krajnik, 
Manca Sušnik – članica AO PD Radovljica 
in Miranda Ortar.

Trajanje odprave: 1.–26. 6. 2012.

Odprava SAO v Cordillero Real – Bolivija 2012, 
foto arhiv Soškega alpinističnega odseka

Potek odprave in vse preplezane smeri, vrhove 
si oglejte na: 
http://pzs.si/novice.php?pid=7189. 

40. 
osnovnošolski 
planinski tabor 
Slatna 2012

Urban Dimec

Letos smo v Mladinskem odseku PD Lisca 
Sevnica organizirali že 40. osnovnošolski 

tabor, ki je potekal od sobote, 14., do sobote, 
21. julija 2012. Cel teden so potekale dejav-
nosti, s katerimi smo otrokom zapolnjevali 
prosti čas in jih s tem učili veščin, ki jih po-
trebujejo v gorah.

Seveda pa so imeli tudi čas zase. Med vse-
mi dejavnostmi, ki so bile organizirane, smo 
izvedli tudi planinsko šolo, in sicer v sodelo-
vanju s članom GRS Rateče Juretom Jeršinom. 

Kot glavna dejavnost na taboru pa so se-
veda planinski pohodi, ture. Letos smo za 
spremembo že na začetku razdelili udeležence 
na 2 skupini in smo tako letos izvedli kar 6 
tur. Prvi pohod je imel za cilj Tromejo in Vi-
tranc ter Cipernik v enem. Drugi pohod je 
bil izveden na Prisojnik po Kopiščarjevi poti, 
medtem ko pa so mlajši odšli do Vratc pod 
Malo Ponco. Tretji in zadnji pohod pa smo 
izvedli na Špik in za manjše spust iz Vršiča 
do jezera Jasna. 

Za konec lahko rečem, da je tabor uspel in 
da z veliko dobre volje čakamo na naslednje 
leto in na nov izziv – OŠ tabor 2013.

Utrujeni, a veseli na čudovitih vrhovih, 
foto Urban Dimec

Več o taboru in fotogalerije na spletnem me-
stu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7259.

Stoletni jubilej 
Tičarjevega 
doma na Vršiču

Janko Rabič

Planinska postojanka Tičarjev dom na 
Vršiču je 4. avgusta zaokrožila stoletni 

jubilej. V dolgoletni zgodovini je imela kar 
nekaj burnih obdobij in dogodkov. Zaznamo-
vala je čas pomembnih prizadevanj slovenske 
narodne samozavesti za ohranitev čudovitega 
gorskega sveta.

Prvo kočo so leta 1912 zgradili člani 
kranjskogorske podružnice Slovenskega pla-
ninskega društva na pobudo in ob pomoči 
predsednika dr. Josipa Tičarja. Imenovala se 
je Slovenska koča in je bila protiutež takra-
tni nemško-avstrijski Vossovi koči na Vršiču. 
Po drugi svetovni vojni so dom v upravljanje 
prevzeli člani Planinskega društva Jesenice 
in ga obnovili. Po smrti dr. Josipa Tičarja so 
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pripomoglo, da smo sklenili, da se tja zagotovo 
še vrnemo. Mogoče že naslednje leto. 

Zahvale Katarini, Nacetu, Moniki in An-
dreju, ki so pripomogli, da je bil letošnji tabor 
zanimiv in poln dobre volje.

Foto Andrej Bončina

Fotogalerija in aktualno dogajanje MO PD 
Idrija: http://mo.planinsko-drustvo-idrija.si/.

Knjižna polica 
PD Mežica v 
knjižnici Mežica

PD Mežica

PD Mežica je v začetku septembra v delova-
nju s Koroško osrednjo knjižnico dr. Fran-

ca Sušnika Ravne na Koroškem v knjižnici 
Mežica postavilo 'knjižno polico PD Mežica'. 
Namen police je obogatiti ponudbo planinske 
literature v kraju ter jo približati najširšemu 
krogu bralcev. Knjige so na voljo vsem, ki so 
za tekoče leto poravnali članarino v knjižnici. 
Pogoji izposoje so enaki pogojem, ki veljajo 
za izposojo ostalega knjižničnega gradiva. 

Knjižna polica v knjižnici Mežica, 
foto arhiv PD Mežica

NOVICE PLANINSKIH DRUŠTEV

postojanko preimenovali v Tičarjev dom 
v zahvalo očetu planinstva v Gornjesavski 
dolini in soustanovitelju Gorske reševalne 
službe. Leta 1966 so ob tedanji koči zgradili 
nov sodoben objekt, ki je priljubljena točka 
za planince in druge obiskovalce Vršiča. 

Ob 100-letnem jubileju je predsednik PD 
Jesenice Branko Bergant predstavil zgodovino 
in pomen Tičarjevega doma na Vršiču, boga-
to društveno dejavnost in načrte za naprej. 
Med najbolj zahtevnimi nalogami bo izgra-
dnja čistilnih naprav na vseh postojankah 
PD Jesenice.

Tičarjev dom na Vršiču, foto arhiv PD Jesenice

V kraljestvu 
Zlatoroga

Andrej Bončina

Zlatorog je razdejal ter v jezi zapustil svoje 
kraljestvo in se v njega doslej še ni vrnil. 

Pa smo zato mladi planinci Mladinskega od-
seka Planinskega društva Idrija sklenili, da si 
pobližje ogledamo, kako razdejan je ta para-
diž. V tednu med 6. in 12. avgustom smo se 
tako odpravili na planinski tabor v Kočo pod 
Bogatinom na Komni, v osrčje Julijskih Alp.

Na koncu vam lahko sporočim, da se Zla-
torog še ni vrnil. Mislim pa, da je pripovedka 
vsaj nekoliko neresnična. Ali Zlatoroga nikoli 
ni bilo ali pa je svojo nalogo, razdejati svo-
je kraljestvo, opravil površno. Razdejanega 
paradiža namreč nismo našli. Nasprotno. 
Komna in njena okolica je kot pisana paleta 
najlepših barv, najlepših rastlin, najbolj skriv-
nostnih živali ter najlepših razgledov, ki nam 
jih narava lahko ponudi. Končni obračun: trije 
dvatisočaki, številne narejene planinske poti, 
obilo smeha, veselja, zanimivih iger, dobra 
hrana, lepi in zanimivi pohodi ... Vse to je 

Slovensko-ruska 
Elbrusijada 2012 
uspela, vrh 
dosežen

Milena Brešan

Skupina severno primorskih planincev iz 
PD Kobarid, Nova Gorica in Tolmin se je 

na pobudo vodnika PZS Draga Kosmača iz 
PD Nova Gorica odločila, da v letošnjem letu 
osvoji Elbrus, 5642 m visok vrh v Kavkazu, 
znan tudi kot najvišji vrh Evrope.

Organizacijo in izvedbo projekta Elbrusi-
jada 2012, ki ga je posvetil 20-letnici sloven-
sko-ruskih diplomatskih odnosov, je prevzel 
Dragov dober prijatelj Andrej Karbowski z 
Zunanjega ministrstva Ruske federacije. Sku-
pina desetih primorskih planincev se je od-
pravila na pot 25. avgusta in se po uspešnem 
vzponu domov vrnila 6. septembra 2012.

Ob povratku je bil organiziran v prosto-
rih Olimpijskega komiteja Ruske federacije 
v Moskvi sprejem, na katerem je sekretarka 
Federacije alpinizma Rusije Elena Kuznetso-
va podelila diplome in spominske značke. V 
nagovoru je poudarila veliko željo federaci-
je po sodelovanju s PZS na vseh področjih 
planinstva, povedala je, da je planinstvo po 
reorganizaciji v Rusiji v vzponu, zato so do-
brodošle vse oblike povezovanja in sodelo-
vanja. V imenu PZS sem obljubila nadaljnje 
kontakte in sodelovanje.

Na vrhu Elbrusa, foto arhiv Elbrusijade

Več o poteku na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7332. 

Projekt knjižne police je zastavljen dolgo-
ročno, zato bomo pri planinskem društvu v 
prihodnje vsakoletno namenili del razpolo-
žljivih sredstev za nakup novih ali rabljenih 
knjig s planinsko tematiko (strokovna litera-
tura, vodniki, leposlovje ...). 
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Slovenska 
planinska pot 
na razglednicah 
Cirila Velkovrha

Slavica Tovšak

Prostor avle na Pošti v Mariboru je bil 4. 
septembra 2012 drugačen kot običajno – 

odprli so namreč razstavo kar 600 razglednic 
s Slovenske planinske poti Cirila Velkovrha. 
Vabili so panoji z zanimivimi razglednicami, 
vabil je The Oldies Dixie band. Vse je bilo 
pripravljeno na odprtje razstave, ki je potekala 
v organizaciji Pošte Slovenije, Filatelističnega 
društva in Planinskega društva Jakoba Aljaža, 
ki letos praznuje 25 let delovanja. Kar 600 
razglednic je pripravil avtor Ciril Velkovrh, 
zato je bil Rudolf Moge, predsednik sveta 
zavod EPK tisti, ki je v uvodu na svojstven 
način predstavil Cirila Velkovrha. O zgodo-
vini razglednic je spregovoril Bojan Bračič, 
podpredsednik Filatelistične zveze Slovenije, 
razstavo pa je predstavila in odprla podpred-
sednica PZS Slavica Tovšak.

Ena izmed razglednic Cirila Velkovrha

Več o razglednicah in odprtju razstave: 
http://pzs.si/novice.php?pid=7335. 

Koncerti klasične 
glasbe na 
Ledinah

Planinsko društvo Kranj

V letošnjem poletju smo v Kranjski koči na 
Ledinah pripravili sklop štirih koncertov 

klasične glasbe. 
Do sedaj so nas na Ledinah naši vrhunski 

glasbeniki v različnih zasedbah z izvajanjem 
klasične glasbe največjih svetovnih skladate-
ljev navdušili vedova, prav tako vse obisko-
valce gora in ljubitelje gasbe. Med drugim je 

v sproščenem vzdušju konec julija svoj solo 
nastop izpeljal tudi naš vrhunski klarinetist 
Mate Bekavac.

Ker smo prepričani, da so taki koncerti 
v divjem amfiteatru Ravenske Kočne za vse 
planince in ostale ljubitelje klasične glasbe ne-
pozabno doživetje, z veseljem napovedujemo, 
da bomo z njihovo organizacijo nadaljevali 
tudi v naslednjem letu.

Najmlajši na koncertu, foto Matjaž Sušnik

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7306.

Razstava 
planinske 
fotografije v 
Mariboru

Bruno Fras

Planinsko društvo Maribor Matica je na 
promenadi mariborskega mestnega par-

ka, kjer je tudi začetek Kozjaške planinske 
poti, pripravilo zanimivo razstavo planinske 
fotografije. Razstava z imenom Prinesi kos 
neba s seboj v dolino je bila odprta 7. sep-
tembra, na ogled pa do 7. oktobra.

Kamnito nebo, 1. nagrada, 
Robert Gostinčar, Jalovec, 3. 9. 2011

Na razstavi so se svojimi deli predstavili 
amaterski in profesionalni fotografi, ki so se 
odzvali na fotografski natečaj Planinskega 
društva Maribor Matica. Trideset razstavljenih 
del je pripovedovalo o kakovosti del, raznovr-
stni interpretaciji in domišljiji avtorjev, vse to 

se je čutilo v pestrosti motivov, kot so gorska 
krajina, živalski in rastlinski svet naših Alp in 
nižjih hribov, raznolikost narave, vremenski 
pojavi ter človekova dejavnost v gorah.

Posebna strokovna komisija, ki je oce-
njevala prejeta dela, je odločila, da prejme 
prvo nagrado Robert Gostinčar za fotografijo 
z nazivom Kamnito nebo, drugo nagrado je 
prejela Irena Krasnik za motiv Jutranje me-
glice, tretjo pa Bojan Šenet za lep motiv iz 
pohorskega gozda, ki ga je poimenoval Pot I.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7344. 

Srečanje dijakov 
in študentov 
Podravja in 
Pomurja na 
Korošici

Izidor Furjan

Med mnogimi aktivnostmi Mladinske 
komisije PZS so tudi srečanja (mladih) 

planincev, ki jih komisija seveda tudi finančno 
podpira s fiksnim zneskom. Srečanja so name-
njena vsesplošnemu povezovanju, izmenjava-
nju znanj in izkušenj ter rasti meddruštvenih 
prijateljstev med mladimi.

Za spomin na srečanje, skupinska 
na vrhu Ojstrice, foto Jure Korez

Pokrajinski odbor mladinskih odsekov 
(PO MO) Podravja in Pomurja je najaktivnejši 
PO MO, kar se tiče organiziranja srečanj za 
mlade. V letu 2012 smo jih organizirali štiri, 
v letu poprej tri. Srečanje predšolskih otrok je 
spomladi organiziralo PD Lenart na Poleno. 
Osnovnošolsko srečanje je bilo v organizaci-
ji PD Ruše na Areh. Študentom in dijakom 
smo pripravili dve dvodnevni srečanji – prvo 
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pozimi v organizaciji PD Ptuj na Klemenčo 
jamo in poletno srečanje, ki ga je pripravilo 
PD Gornja Radgona na Korošico. Mladinsko 
srečanje (za dijake in študente) predstavlja 
nekakšno vmesno vez med vodniki in poten-
cialnimi vodniki. Tokrat smo se septembra 
mladinci podali na skupen dvodnevni izlet na 
Ojstrico in Lučki dedec, pred večerjo v koči 
na Korošici pa smo se preizkusili s plezanjem 
lažjih nekaj metrov dolgih smeri v plezališču 
Korošica. Srečanje je bilo dobro izvedeno; 
udeleženci so bili zadovoljni in pričakujejo 
naslednje. A prideš poleg?

Klemen Bečan 
in Maja Šuštar 
zmagovalca 
15. memoriala 
Janeza Jegliča - 
Johana

Zdenka Mihelič

Planinsko društvo Domžale je 29. septem-
bra v veliki Osapski steni organiziralo že 

15. memorial Janeza Jegliča – Johana v spomin 
našega odličnega alpinista, ki se je leta 1997 
smrtno ponesrečil na Nuptseju. Pri dekletih 
je zmagala Maja Šuštar, pri fantih pa odlič-
ni športni plezalec Klemen Bečan, veteran 
slovenske članske reprezentance v športnem 
plezanju.

Tradicionalni memorial v spomin Janeza Jeliča – 
Johana ne zamudijo ne plezalci ne alpinisti, 

foto arhiv PD Domžale

Pomerilo se je 8 fantov športnih plezalcev 
in 6 deklet – polovica alpinistk in polovica 
športnih plezalk, med njimi je manjkala lan-
skoletna zmagovalka Martina Čufar Potard, ki 
je na memorialu zmagala že štirikrat. Fantje 
so se pomerili v hitrostni plezalni preizkušnji 
v smeri »Goba« (višina smeri 90 m), ki so jo 
plezali na »top rope«, dekleta pa kombinacijo 
Tržaške smeri in smeri »A little bit harder«.

Zmagal je Klemen Bečan s časom 8 minut 
in 9 sekund (pred bratom Juretom in Lukom 
Zazvonilom), kar je slabe pol minute slabše 
od rekorda. Klemen je zmagal na tem me-
morialu že dvakrat poprej, leta 2008 in 2009, 
obakrat v veliki Osapski steni). Med dekleti pa 
je zmagala lanskoletna drugouvrščena Maja 
Šuštar pred Katarino Kejžar in Katjo Bajec. 
Maja je sicer že zmagala na tem memorialu 
leta 2006 v Mišji peči. 

Zvečer so si vsi skupaj ogledali še odlično 
predavanje Natalije Gros z naslovom »Moja 
plezalna pravljica«. Za odlično organizacijo 
in prijetno vzdušje je kot vodja tega memo-
riala poskrbel Johanov večkratni soplezalec 
in prav tako eden najboljših slovenskih alpi-
nistov Silvo Karo.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7403.

3. festival 
nevladnih 
organizacij na 
Goriškem

Žarko Rovšček

Na tolminskem Mestnem trgu in ob njem 
sta Ustanova Fundacija BIT Planota in 

Turistična zveza Gornjega Posočja v soboto, 
29. septembra 2012, priredili tretji festival ne-
vladnih organizacij.

Festival je bil lepa priložnost za predsta-
vitev 32 nevladnih organizacij goriške sta-
tistične regije. Le-te so na svojih stojnicah 
prikazale bogato bero prostovoljnih dejav-
nosti, ki ob različnih poklicnih organizacijah 
ali združenjih vsekakor v veliki meri dodatno 
bogatijo in osmišljajo življenje prebivalcev 
širšega območja Posočja v njihovem prostem 
času. Predstavile so se organizacije s področja 
kulture, turizma, planinstva, jamarstva, ta-
borništva, duhovne kulture, tehnične kulture, 
etnologije, folklore, humanitarne dejavno-
sti ipd. Zanimiv bi bil podatek, koliko ljudi 
je skupaj v okviru prostočasnih dejavnosti 
vključenih v to enkratno in množično gibanje. 

V okviru festivala se je predstavilo tudi 
Planinsko društvo Tolmin, ki je vsak dan bolj 
vpeto v širše družbeno okolje Posočja in z ve-
čino nevladnih organizacij uspešno sodeluje.

PD Tolmin na festivalu na Goriškem, 
foto arhiv PD Tolmin

4. memorial 
Mihe Valiča z 
veliko Mihovimi 
prijatelji

Blaž Grapar

Štiri leta je že, odkar se je pri sestopu z 
osemtisočaka Čo Oju smrtno ponesrečil 

naš vrhunski alpinist Miha Valič. Alpinistič-
ni odsek PD Rašica je že četrto leto zapored 
Mihi v spomin organiziral športno prireditev 
netekmovalnega značaja. Udeleženci so se na 
memorialu, ki je potekal 6. oktobra 2012, po 
tekaški ali pa po kolesarski progi podali po 
poteh v Polhograjskih dolomitih, kjer se je 
Miha po navadi pripravljal na odprave in kjer 
je tik pred odhodom na odpravo s podobnim 
tekom preizkusil svojo kondicijo.

Letos se je na startu zbralo okoli 70 udele-
žencev, približno polovica tekačev in polovica 
kolesarjev. Tekaška proga je bila dolga okoli 
24, kolesarska pa okoli 35 km, obe pa z izda-
tnim številom vzponov in spustov.

Kam naprej, foto Silvij Morojna

NOVICE PLANINSKIH DRUŠTEV
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34. spominski 
pohod na 
Slavnik prvič s 
prijatelji z Reke

Maruška Lenarčič

Kljub ne preveč obetavnemu vremenu, 
saj je nagajal veter in megla, se je na vrh 

Slavnika v nedeljo, 7. oktobra povzpelo preko 
500 pohodnikov, največ domačinov iz Istre in 
Tržaškega, prvič pa tudi naši prijatelji Slovenci 
z Reke, združeni v planinski skupini Kulturno 
prosvetnega društva Bazovica.

Na prireditvi na Slavniku, foto Alojz Zadel

Številni na tradicionalnem pohodu in 
prireditvi Obalnega planinskega društva 
Koper so vztrajali in počakali na kulturni 
program pred Tumovo kočo na Slavniku, ki 
ga je oblikovala pevska skupina OPD Koper, 
predsednik Aldo Zubin pa pozdravil in opo-
zoril na pomen takih srečanj. Srca in duše 
pohodnikov so ogrele srčno zapete istrske 
narodne ter domoljubne pesmi v počastitev 
65. letnice priključitve Primorske k matični 
domovini in seveda tradicionalni planinski 
čaj, darilo koprskih planink. Med pohodniki 
je bil tudi čili 86. letni Danilo Ivančič, ki je 
tod hodil kot kurir v času NOB in je še vedno 
redni obiskovalec Slavnika.

Srečanje 
varuhov gorske 
narave MDO PD 
Posočja

Anka Vončina

Na povabilo vodja Odbora varuhov gor-
ske narave MDO PD Posočja Mirka 

Sobana smo se v soboto, 13. oktobra, zbrali 

v Ajdovščini. V Športnem parku Pale smo si 
ogledali nov Mladinski center in hotel Ajdo-
vščina, poleg katerega je dobilo mesto tudi 
turistično informacijsko središče s sejnimi 
sobami, učilnicami in koncertno dvorano. Ob 
Gozdni učni poti do Hublja smo si ogledali 
naravoslovne zanimivosti, povzpeli smo se 
še do »Luknje«, tako Otliško okno imenujejo 
domačini, si ogledali kamnito spiralo v vr-
tači za njim, se pogovorili o nalogah in delu 
varuhov gorske narave v tem letu, ter suhi in 
polni lepih vtisov zapustili Vipavsko dolino.

'Luknja', foto Anka Vončin

Predstavitev 
odkritij 
tolminskih 
in angleških 
jamarjev v 
Tolminskem 
Migovcu

Žarko Rovšček

Letošnji poletni uspeh članov Jamarske 
sekcije PD Tolmin v navezi s kolegi iz 

Imperial College Caving Club-a iz Londona 
v osrčju Tolminskega Migovca je bil senzacio-
nalna novica, ki so jo mediji vidno in obsežno 
obeležili. Zato so jamarji v četrtek, 18. oktobra 
2012, v knjižnici Cirila Kosmača v Tolminu 

množici obiskovalcev pripravili predstavitev 
svojih dosedanjih in letošnjih raziskovalnih 
prizadevanj na »Votli gori«.

»Votla gora« je ime, ki se je Tolminskega 
Migovca, zaradi (Tolmincem in drugim) do-
bro znane, siru podobne luknjičavosti, prijelo 
že pred leti. V zadnjem času so namreč vpeljali 
običaj, da po zaključku raziskovalnih taborih 
javnosti poročajo na predstavitvenih večerih 
v tolminski knjižnici. Številne prisotne je naj-
prej pozdravila predsednica PD Tolmin Mile-
na Brešan, nagovoril pa tudi Andrej Fratnik, ki 
je navezal prve stike z angleškimi jamarji in v 
dolgoletnih raziskavah tudi ves čas sodeloval. 
S pozdravnimi nagovori so sodelovali tudi: 
predsednik Jamarske zveze Slovenije Vido 
Kregar, predstavnica TNP in tolminski župan 
Uroš Brežan, ki je jamarjem tudi v bodoče 
obljubil podporo. Rezultate vztrajnega dela, 
ki so ga letos kronali s 24.900 m raziskanimi 
in izmerjenimi rovi, z višinsko razliko 975 m, 
je predstavila Jana Čarga, ki s svojo prisotno-
stjo v Londonu, kjer je zaposlena, vzdržuje 
prepotrebne stike z angleškimi jamarji Im-
perial College Caving Cluba. Prve raziskave 
so začeli že v letu 1974 in jih od leta 1994 
družno z angleškimi kolegi nadaljevali, tako 
da so skupni poletni raziskovalni tabori na 
planoti Tolminskega Migovca že kar redni. 
Glavnina podzemlja Tolminskega Migovca 
se razteza v treh sistemih jam: Primadona, 
Migovec in Vrtnarija. V zadnjih letih so ob 
številnih ostalih raziskavah začeli pospešeno 
iskati tudi povezavo med temi tremi sistemi. 
Tridimenzionalni model, ki je nastal kot re-
zultat neštetih zbranih meritev, prenesenih 
na računalnik, je dajal slutiti možne povezave 
na več mestih. Žal so bila najbolj obetavna 
mesta tudi najožja. V večkratnih akcijah so 
v podzemlju počasi napredovali, a povezave 
niso takoj našli. 

V nedeljo, 21. oktobra 2012, so člani Ja-
marske sekcije PD Tolmin predali namenu 
nov bivak, ki se nahaja v eni izmed številnih 
vrtač na planoti Tolminskega Migovca. S tem 
so kronani dolgotrajni napori tolminskih ja-
marjev, da bi med raziskovanji v osrčju Mi-
govca imeli bolj stalen objekt. 

Več o bivaku: 
http://pzs.si/novice.php?pid=7473. 

Načelnik Jamarske sekcije PD Tolmin Zdenko Rejec, foto Miljko Lesjak



O B V E S T I L A  P L A N I N S K E  Z V E Z E  S L O V E N I J E 53

Srečanja vodnike 
PZS bogatijo za 
delo vnaprej

Bogdan Brišar

Vodniki PZS MDO PD Posočja smo se 
v soboto, 20. oktobra 2012, tako kot že 

nekaj let doslej zbrali na tradicionalnem sre-
čanju. Tokratnega so ga pripravili člani PD 
v Podbrdu.

V starem vaškem jedru smo uvodoma sli-
šali nekaj besed o tej 30-kilometrski dolini ob 
reki Bači in Podbrdu kot njenem največjem 
naselju, ki je nastalo v 16. stoletju na območju 
tirolske kolonizacije, po okrepčilu in klepetu 
pa smo se podali na pot.

Gorska vasica kamor smo se podali, na 
primorski strani strmega pobočja Koble, 
Bača, leži na skoraj 800 metrov nad morjem 
in nedaleč stran od izvira Bače. Velja za eno 
prvih naselij vasi v tem delu Baške grape. Lepo 
speljana pot skozi vas iz časov med obema 
vojnama nas je vodila do Bačarskega sedla, 
kjer smo si vzeli čas tudi za ogled ostankov 
Rapalske meje in prekrasnih jesenskih barv, 
ki nam jih je ta dan nudila narava. 

V koči smo vodniki čas izkoristili tudi za 
pogovor o splošnih težavah, ki tarejo vodni-
ke, kot sta zavarovanje udeležencev in nove 
metode izobraževanja. Izpostavljeno je bilo 
tudi vprašanje, kaj sme in kaj ne sme delati 
vodnik, da ne krši zakonov. Pri diskusiji, v 
kateri smo izvedeli marsikaj novega in osvežili 
že pridobljeno znanje, je sodeloval tudi na-
čelnik Vodniške komisije PZS Franc Gričar. 

Srečanje smo zaključili v Podbrdu, in si-
cer z mislijo, da se čez leto dni spet snidemo, 
takrat v Kobaridu.

Prijetno srečanje vodnikov PZS 
v MDO PD Posočja, Bogdan Brišar

Koča v Grohotu 
pod Raduho z 
novo streho in 
kotlovnico

PD Mežica

V začetku meseca julija je koča Planin-
skega društva Mežica v Grohotu pod 

Raduho dobila novo streho. Stara streha je 
bila dotrajana, prav tako tudi strelovod. Prav 
tako je bila dotrajana kotlovnica, ki smo jo 
obnovili v oktobru.

Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se 
je investicija načrtovala zadnji dve leti, letos pa 
nam je uspelo ob pomoči Fundacije za šport 
Republike Slovenije v sodelovanju s Planinsko 
zvezo Slovenije, z nekaj domačimi donatorji 
in seveda tudi z lastnimi sredstvi ter veliko 
prostovoljnega dela streho le zamenjati.

Potrebno pa je omeniti, da je koča že dolga 
leta tudi ekološko usmerjena, saj tam uspešno 
deluje tudi biološka čistilna naprava, ki je bila 
postavljena med prvimi biološkimi čistilnimi 
napravami na planinskih postojankah v Slo-
veniji. Celoten projekt v letošnjem letu je bil 
vreden 35.000.00 EUR, kar pa je za Planinsko 
društvo Mežica zelo velik znesek. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli 
pomagali pri zamenjavi strehe in kotlovnice. 
Kot planinsko društvo sami takšne investicije 
nismo sposobni izvesti in vsekakor rabimo 
pomoč širše javnosti. Če nam kako lahko po-
magate, da bodo objekti vzorno vzdrževani in 
nam vsem v ponos, da bodo služili svojemu 
namenu in nudili varnost in zaščito vsem 
obiskovalcem naših gora, vam bomo hvaležni.

Koča v Grohotu pod Raduho ima novo streho in 
obnovljeno kotlovnico, foto arhiv PD Mežica

PLANINSKO DRUŠTVO MEŽICA, 
Trg 4. aprila 4, 2392 Mežica, Transakcijski 
račun: 0247 0001 0889 732, Davčna številka: 
16729820, Matična številka: 5152810.

Orientacija po 
okolici Semiča in 
101 tekmovalec

Rok Kovšca

V nedeljo, 21. oktobra, je v Semiču pote-
kalo področno tekmovanje v planinski 

orientaciji, ki je prvo po vrsti v Gorenjsko–
dolenjski ligi. Tekmoval je 101 tekmovalec v 
kategorijah A, B, C, Č, D, E, F, G in I.

Trasa proge je potekala po vrtačah in 
gozdovih ter travnikih okoli Semiča, težje 
kategorije pa so se povzpele tudi na Semenič 
in Smuk ter nabrale kar nekaj višinskih me-
trov. Po kategorijah so zmago odnesle ekipe 
iz PD Semič, PD Domžale, PD Borovnica in 
PD Zagorje.

Začetek in zaključek tekmovanja sta po-
tekala v osnovni šoli Belokranjskega odreda 
Semič, tekmovanje pa je teklo po planu or-
ganizatorjev iz planinskih društev Semič in 
Krka Novo mesto.

Greva prav? Foto Miloš Primc in Rok Kovšca

Dan je minil v sončnem in toplem vre-
menu, za več utrinkov pa si oglejte še nekaj 
slik v fotogaleriji na: 
http://pzs.si/novice.php?pid=7476 

Rastlinska 
čistilna naprava 
na Lisci tudi 
uradno predana 
namenu

S. R., Posavje.info

V sklopu vladnega obiska posavske in za-
savske regije so 24. oktobra v zgodnjem 

popoldnevu na Lisci predali namenu rastlin-
sko čistilno napravo, ki bo namenjena čišče-
nju komunalne vode iz Tončkovega doma in 
Jurkove koče.
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Grede se raztezajo na površini 125 m2 
neposredno za Tončkovim domom, vodo pa 
bodo čistile močvirske rastline, kot so navadni 
trs, rogoz in šaš. Kapaciteta čiščenja rastlinske 
čistilne naprave na Lisci je 49 populacijskih 
enot. Pri postavitvi rastlinske čistilne naprave 
so sodelovali Sklad Si.voda, Občina Sevnica, 
Javno podjetje Komunala Sevnica, Planinsko 
društvo Lisca Sevnica in podjetje Limnos.

Slovesnega odprtj so se poleg predsednika 
Vlade RS Janeza Janše udeležili še minister 
za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, župan 
občine Sevnica Srečko Ocvirk in predsednik 
Sveta zavoda Sklada Si.voda Milan Zaletel 
(omenjeni sklad je za rastlinsko čistilno na-
pravo doniral 56.040 evrov, 12.480 evrov je 
doniralo podjetje Limnos).

Rastlinska čistilna naprava je odprta, 
foto Ljubo Motore

7. orienteering 
Slovenskega 
planinskega 
društva Trst

Lojz Abram

Vremenske napovedi niso bile prav nič 
ugodne. Po deževni noči so bili prire-

ditelji v velikem dvomu ali bodo izpeljali ori-
enteering, športno prireditev za slovensko 
šolsko mladino, ki ga v Športnem centru Gaja 
na Padričah že sedmo leto prireja Slovensko 
planinsko društvo Trst. Prijavljenih je bilo 
preko 400 šolarjev in dijakov iz 19 tržaških in 
sežanske šole. Žal je vreme negativno vplivalo 
na udeležbo in več kot 100 osnovnošolcev iz 
štirih osnovnih šol ni prišlo na start. 

Opremljeni s topografsko karto, in neka-
teri tudi s kompasom, so se tekmovalci v sku-
pinah po dva in tri v enominutnem presledku 
s startne črte zapodili po kraški gmajni in ob 
vrtačah, na gomilah, pod drevesi, v podrastju 
in v gozdičih iskali kontrolne točke.  Najbolj 
so se izkazali osnovnošolci šole »Pinko To-
mažič« iz Trebč, ki so za šolo osvojili tudi 
pokal. Pokala sta osvojili še nižja srednja šola 

»Simon Gregorčič« iz Doline in višja srednja 
šola »Anton M. Slomšek« iz Trsta. 

Uspešni na tradicionalnem orientacijskem 
tekmovanju, foto Lojze Abram

Na Dolenjskem 
zavzeti varuhi 
gorske narave in 
gorski stražarji

Rozalija Skobe

V soboto, 27. oktobra 2012, smo se načel-
niki za varstvo narave, varuhi gorske na-

rave in gorski stražarji MDO PD Dolenjske in 
Bele krajine, skupaj kar 45, zbrali v Kostanje-
vici na Krki na rednem letnem zboru načel-
nikov za varstvo narave, gorskih stražarjev in 
varuhov gorske narave v MDO PD Dolenjske 
in Bele krajine. Zbrali smo se pred Kostanje-
viško jamo. Najprej smo imeli izobraževalno 
temo - ogled podzemnega kraškega sveta in 
življenja v njem. Ker nas je bilo veliko, kar 45, 
smo se razdelili v dve skupini. Pod vodstvom 
jamarja smo si ogledali čudovito kraško jamo, 
biolog Andrej Hudoklin pa nas je seznanil 
z živalmi v jami, s poudarkom na različnih 
vrstah netopirjev, ki živijo v njej. Skupini sta 
se nato zamenjali.

Zbor smo nadaljevali v organizaciji PD 
Polom Kostanjevica na Krki. Pridružil se 
nam je tudi načelnik KVGN PZS Janez Biz-
jak. Podpredsednik društva in hkrati tudi 
varuh gorske narave Matjaž Bohinc nam je 
na kratko predstavil njihovo društvo. Sledila 
so poročila vodje odbora za varstvo gorske 
narave pri MDO PD Rozalije Skobe ter načel-
nikov odsekov za varstvo narave v planinskih 
društvih. V to delo je bilo vključenih kar 94 
gorskih stražarjev (GS) in 25 varuhov gorske 
narave, v enem od PD pa je odsek za varstvo 
narave ravno v ustanavljanju. Vse odseke vo-
dijo usposobljeni varuhi gorske narave, vsi pa 
med seboj sodelujemo in si pomagamo pri 
izvedbi zahtevnejših akcij. Janez Bizjak nas 
je seznanil z delom KVGN UO PZS. Bili smo 
počaščeni, da je naš zbor obogatil s z obiskom.

Sprejeli smo načrt dela za leto 2013, iz-
volili delegata za Zbor KVGN UO PZS, se 
dogovorili za objavljanje naravovarstvenih 
novic na spletnih straneh vseh društev, do-
ločili kraj zbora za naslednje leto, nato pa 
druženje nadaljevali ob dobrotah Dolenjske.

Na Dolenjskem zavzeti varuhi gorske narave in 
gorski stražarji, foto Zdravko Damjanovič

6. srečanje 
gorskih 
reševalcev 
veteranov

Franci Ekar in MORS

Letošnje srečanje veteranov gorskih reše-
valcev v okviru Gorske reševalne zveze 

Slovenije je potekalo v petek, 16. novembra 
2012, na Brdu pri Kranju, in sicer je bilo še 
posebej slovesno v tem jubilejnem letu ob 
100-letnici organiziranega gorskega reševanja 
v Sloveniji. Srečanja se je udeležil tudi minister 
za obrambo Aleš Hojs. Poleg ministra Hojsa 
sta zbrane gorske reševalce pozdravila tudi 
republiški poveljnik CZ Srečko Šestan in ge-
neralni direktor URSZR Darko But. 

Z zdaj že tradicionalnim srečanjem gor-
skih reševalcev veteranov se Gorska reševalna 
zveza Slovenije, kot je dejal njen predsednik 
Igor Potočnik, simbolično zahvali vsem, ki 
življenje že več desetletij namenjajo reševa-
nju v gorah. Srečanja se je udeležilo več kot 
80 reševalcev veteranov , ki so dopolnili 70 
let starosti. Tradicionalno GRZS podeljuje 
jubilantom priznanja Veteran GRZS za 70, 
75, 80... let starosti. 

Na srečanju veteranov je zbrane nagovoril tudi 
minister za obrambo Aleš Hojs, foto Franc Miš

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7587
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Ruška smer 
in Kuj železo, 
dokler je vroče 
navdušili zbrane

Jurij Apšner

V petek, 16. novembra 2012, je bila v veli-
ki dvorani CEZAM v organizaciji dveh 

društev iz Ruš, KUD-a Franjo Sornik Smolnik 
in Planinskega društva Ruše, prireditev z na-
slovom Kuj železo, dokler je vroče. Dogodek 
je bil posvečen spominu na pred petdesetimi 
leti preplezano Ruško smer v Križevniku.

Predstavljen je bil esej SKOVANA KALA 
JE ZDRUŽILA NEZDRUŽLJIVA SVETOVA, 
avtorjev Gašperja Klančnika in Jurija Apšner-
ja, oba sta člana obeh društev organizatorjev 
prireditve. Nastal je bogat in literarno dovršen 
opis planinske in plezalske poti na Križevnik. 
Esej so uspešno dopolnjevale fotografije, ki sta 
jih posnela Jurij Apšner in Blaž Navršnik, ki je 
Ruško steno v Križevniku tudi sam preplezal.

Na povabilo organizatorjev večera je 
dogodku dodal žlahtnost nestor plezanja 
v Križevniku Dušan Kukovec, ki je skupaj 
z Vančem Potrčem smer prvič preplezal že 
davnega leta 1960. Na odru se mu je pridružil 
in dodal svoje vtise še gorski vodnik Blaž Na-
vršnik, ki je smer preplezal pred nekaj leti. Za 
umetniško dovršenost prireditve je poskrbela 
vokalna skupina Anima Vita iz Šoštanja.

Nestor plezanja v Križevniku Dušan Kukovec, ki 
je skupaj z Vančem Potrčem smer prvič preplezal 

že davnega leta 1960, je delil z zbranimi svoje 
spomine iz Ruške smeri, foto arhiv PD Ruše

Kraška trma 
zaznamovala 
prvih 60 let PD 
Sežana

Zdenka Mihelič

V petek, 23. novembra 2012, je svojo 60-le-
tnico delovanja praznovalo Planinsko 

društvo Sežana. Člani društva so na priredi-
tvi proslavili dosedanje delo, udeležencem in 
gostom predstavili dejavnosti svojih članov, 
pot razvoja, padcev in vzponov društva v vseh 
60 letih, predvsem pa so pokazali, kaj vse se z 
dobro voljo, vztrajnostjo, odrekanji in seveda 
s kraško trmo lahko doseže. 

Začetek 2. svetovne vojne je preprečil 
intenzivno delovanje tukajšnjih društev, po 
priključitvi Primorske, po letu 1947, pa se je 
društvena dejavnost ponovno obudila, pred-
vsem pa pohodništvo. In davnega leta 1952 je 
bil v Sežani Ustanovni zbor PLANINSKEGA 
DRUŠTVA SEŽANA. Iz zapisnika je razvi-
dno, da je bil namen društva predvsem ta, 
da se ljubitelji gora razvedrijo ob krasotah 
hribov, gozdov in potokov, brez medsebojne 
tekmovalnosti in brez doseganja rekordov ... 

V programu so na petkovi slovesnosti 
med drugim sodelovali Oktet Zven iz Črnuč, 
kvintet trobil Glasbene šole Sežana, Planinska 
skupina Nahrbtnik iz Vrtca v Sežani, Orffova 
skupina iz OŠ  dr. Bogomirja Magajne v Di-
vači, in Dramska sekcija TKŠD Urbanščica iz 
Vrem; vse zbrane pa so nagovorili govorniki 
predsednica PD Sežana Vanda Femc, predse-
dnik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotov-
nik in župan Občine Sežana Davorin Terčon.

Ob nagovoru predsednice društva Vande Femc, 
foto Olga Knez

Člana Ljudmila Mavrič in Franc Fabčič sta 
prejela društveni pohvali za njuno dolgoletno 
delovanje v društvu in s tem postala častna 
člana društva, saj sta presegla častitljivih 
devetdeset let, Jožica Milavec pa je prejela 
pohvalo za 60-letno delovanje v planinskem 
društvu.

Gorski reševalci 
vlivamo in 
vračamo upanje

Vladimir Habjan

Želja pomagati – je bil naslov svečanosti ob 
90-letnici organiziranega gorskega reše-

vanja na Kamniškem, ki se je odvila v Domu 
kulture v Kamniku 24. novembra, kamniški 
reševalci pa so udeležence in goste seznanili 
s svojo bogato dejavnostjo.

Ob tej priložnosti se je okoli 250 obisko-
valcev: organizacije in podjetja, ki sodeluje-
jo z GRS Kamnik, podporniki in sodelavci 
društva, gorski reševalci in njihovi svojci, 
kolegi reševalcev iz drugih društev in postaj 
po državi, pa tudi vrsta drugih posamezni-
kov, seznanilo z bogato dejavnostjo Društva 
GRS Kamnik.

Deset let po prvi organizirani gorski re-
ševalni službi na slovenskih tleh (1912) se je 
uradno začelo tudi reševanje na Kamniškem. 
Že precej pred tem so v gorah reševali doma-
čini, lovci, gorski vodniki, gozdarji, oskrbniki 
in drugi izkušeni gorjani. 

Poleg dveh filmov, ki jih je posnel in zmon-
tiral gorski reševalec Boštjan Griljc, so o delu 
postaje, oz. po novem društva, spregovorili 
trije bivši načelniki in sedanji predsednik, 
Tone Škarja (od leta 1968 do 1978), Cene Gri-
ljc (od 1978 do 1995), Janez Podjed (od 1995 
do 2007) in sedanji predsednik Franc Miš.

Biti gorski reševalec je način življenja, 
je poslanstvo, je poklic v pravem pomenu 
besede, čeprav ga možje in žene, fantje in 
dekleta opravljajo brezplačno, je na koncu 
dejala povezovalka Mojca Volkar Trobevšek. 

Skupaj kot ena velika družina, 
foto Vladimir Habjan

Več na spletnem mestu PZS, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7601. 
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Članica PD 
Moravče 
dobitnica dveh 
velikih priznanj 
za prostovoljstvo

Planinsko društvo Moravče

Članica Planinskega društva Moravče 
Marjeta ČIČ je letos prejela plaketo Dr-

žavnega sveta za prostovoljstvo in priznanje 
občine Ptuj za prostovoljstvo. PD Moravče 
je ponosno na svojo članico, ki je dobila dve 
veliki priznanji za njeno predano delo prosto-
voljke v našem društvu, kakor tudi v drugih. 
Največ dela največ z osebami s posebnimi 
potrebami (OPP), tudi pri plezanju, raznih 
pohodih in turah, na taborih, vikend seminar-
jih ... Istočasno nam je v veliko pomoč pri delu 
v društveni pisarni. Socialne veščine otrok 
razvija v projektu z osnovnošolci pri raznih 
aktivnostih, pa na taborih, vikend seminarjih, 
kjer sta njena dobra volja in smeh prepredeni 
pri pogovoru, kreativnih delavnicah itd.

V Državnem svetu sta bili 4. decembra 
med desetimi prejemniki za najzaslužnejše 
prostovoljce za leto 2012 dve prejemnici iz 
planinskih vrst. Poleg naše članice tudi pred-
sednica Meddruštvenega odbora planinskih 
društev Ljubljane Marinka Koželj Stepic, 
aktivna tudi na številnih drugih področjih 
planinstva (vodništvo, sodelovanje v več ko-
misijah Planinske zveze Slovenije idr).

V Državnem svetu, foto Jurček Nowakk

100 let PD 
Trbovlje

Bojan Gorjup

Malo je tistih, ki se v življenju lahko 
pohvalijo s stoto obletnico obstoja. V 

Planinskem društvu Trbovlje imamo to srečo 
in zato smo ponosni na naše prednike, ki so 
že tistega davnega leta 1912 spoznali, kako 

pomemben je stik človeka z naravo in kako 
plemenita je ideja in poslanstvo planinstva za 
človeka in v tistem času tudi za narod.

8. decembra 1912 je bila v gostišču pri 
Forte na Vodah v Trbovljah ustanovljena, 
dvanajsta po vrsti v Sloveniji, Trboveljska 
podružnic Slovenskega planinskega društva. 
Namen društva takrat je bil, razen hoje v hri-
be, tudi prebujanje narodne zavesti, širjenje 
domoljubja, prirejanje raznih kulturnih in 
zabavnih prireditev, utrjevanje slovenske 
besede na področju planinstva itd.

V spomin in z veliko mero spoštovanja 
do dela vseh dosedanjih generacij trbovelj-
skih planincev v zadnjih 100 letih smo člani 
društva 7. decembra 2012 v gledališki dvorani 
Delavskega doma v Trbovljah pripravili in 
izvedli svečano akademijo.

Predsednik PD Trbovlje g Matjaža Ki-
lerja je v svojem nagovoru na kratko opisal 
zgodovino društva in omenil nekaj težav, s 
katerimi se v društvu srečujemo danes ter 
podal nekaj idej za izboljšanje stanja. Oblju-
bil je, da bo z ostalimi člani društva naredil 
vse, da bo društvo tudi v bodoče delovalo 
uspešno. Vse zbrane je nagovoril tudi župan 
Občine Trbovlje Vili Treven, ki je bil tudi sam 
dolgoletni planinec in predsednik društva. V 
programu so med drugim sodelovali MPZ 
Zarja, učenci otroškega pevskega zbora in dva 
harmonikarja iz Osnovne šole Tončke Čeč. 

Mladi so dali slovesnosti ob 100-letnici društva 
še poseben pečat, foto Borut Vukovič

Predsednik PD Trbovlje Matjaž Kilar 
in najstarejši član društva Tine Lenarčič sta 
podelila še društvena priznanja, in sicer so 
postali častni člani PD Trbovlje, naslednji 
zaslužni člani:

Janez Bizjak, Matevž in Marko Lenarčič, 
za izjemne uspehe na področju alpinizma in 
turnega smučanja ter Metka Lukančič-Nemec 
in Vili Guček za vrhunske rezultate na podro-
čju športnega plezanja. Razen teh priznanj je 
Kilar izročil priznanja za dolgoletno in uspe-
šno sodelovanje tudi krovni planinski orga-
nizaciji v Sloveniji, to je PZS in Zasavskemu 
MDO PD-ju, ki sta jih prevzela predsednika 
obeh organizacij.

Na koncu bi radi izrazili vso zahvalo vsem, 
ki so sodelovali pri pripravi proslave in seveda 
predvsem sponzorjem in še posebno gene-
ralnemu pokrovitelju, to je Občini Trbovlje 
ter osebno županu Viliju Trevnu, za izkazano 
pomoč.

Več na spletnem mestu PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7646. 

Koča pod 
Kremžarjevim 
vrhom – razpis 
za oskrbnika
PD Slovenj Gradec objavlja razpis za oskrbni-
ka Koče pod Kremžarjevim vrhom (1102 m). 

Zainteresiriani naj pošljejo prijave na:

PD Slovenj Gradec
Gradišče 30
2380 Slovenj Gradec

Dodatne informacije lahko dobite na info@
pdsg.si ali pri gospodarju koče Stanetu Plev-
niku na 041 832 035.

Rok za oddajo ponudb:  27. december 2012.

PD Slovenj Gradec

Koča pod Kremžarjevim vrhom, 
foto Bojan Rotovnik
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KORISTNE INFORMACIJE

Odpoklici 
opreme,

predvsem samovarovalnih sestavov spre-
mljajte na naši spletni strani PZS, www.pzs.si.

Pazljivo v gore 
in napotki za 
varnejše gibanje 
v zimskih 
razmerah

DGRS Kamnik

S prihajajočim sneženjem se je v gorskem svetu 
pojavila tudi nevarnost proženja snežnih pla-

zov. Poleg omenjenega moramo upoštevati, da 
so dnevi krajši, večina planinskih koč je zaprtih, 
nizke temperature, še posebej če jih spremlja 
veter, pa nevarne za podhladitev telesa in zmr-
zline udov. Ravno tako ne smemo pozabiti na 
osnovno opremo za hojo v gore pozimi, ki jo 
moramo znati tudi uporabljati

Pred odhodom v gore se seznanite z ne-
katerimi nevarnostmi in dobro pripravite 
na turo.

Priprava na turo:
• Pri izbiri cilja upoštevajte svojo psiho-

fizično pripravljenost in udeleženčevo, 
vreme in snežne razmere.

• Smer gibanja zaradi varnosti prilagajajte 
razmeram, ne glede na siceršnji potek 
poti.

• Oprema naj bo primerna cilju in raz-
meram. 

• Že nekaj dni pred odhodom spremljajte 
vremenske razmere. 

• Pustite sporočilo, kam ste namenjeni.
• Na pot se odpravite v skupini.
• Med potjo preverjajte stopnjo nevarnosti 

proženja snežnih plazov.
• Nevarna mesta prečite v zadostni var-

nostni razdalji. 
• Ob hitri vremenski spremembi se odlo-

čite za vrnitev.

Največ nesreč v snežnih plazovih se zgodi 
pri nevarnosti 2. in 3. stopnje!

Obvezna oprema:
• Plazovna žolna, plazovna sonda in 

snežna lopata. 
• Mobilni telefon, komplet prve pomoči, 

baterijska svetilka.
• Cepin, dereze. 

Uporabljajte KAKOVOSTNO opremo, 
s katero znate ravnati!

Najbolj nevarni dejavniki za nastanek 
snežnih plazov:
• Veliko novozapadlega snega.
• Nagib pobočja med 30 in 50 stopinj, 
• gladka površina pobočja (trava, zemlja, 

skale), 
• nenadna otoplitev, 
• dodatna obremenitev snežne odeje z 

našo težo, 
• lokalni nanosi snega, ki nastanejo za-

radi močnega vetra.

Informacije o snežnih razmerah in plazo-
vih: Agencija Republike Slovenije za okolje, 
http://www.arso.gov.si/vreme/napove-
di%20in%20podatki/snegraz.html. 

Usposabljanje
Dnevi varstva pred snežnimi plazovi (DVSP) 
so organizirani vsako leto, v letu 2013 bodo 
19. in 20. januarja. Več v povabilu v Vabimo.

Ukrepi ob nesreči:
• Ohranite mirno kri.
• Preden karkoli storite, pokličite 112.
• Hitro preglejte plazovino, predmetov ne 

odstranjujte.
• Odkopljite delno zasute.
• S plazovno žolno iščite ponesrečence. 
• S plazovno sondo natančno določite 

mesto zasutja. 
• Pazljivo odkopljite zasutega in mu očistite 

dihalne poti. 
• Nudite prvo pomoč, pri tem ravnajte, kot 

da je zasuti hudo poškodovan.

Ob klicu na številko 112 sporočite:
KDO kliče, KAJ se je zgodilo, KJE se je zgo-
dilo, KDAJ se je zgodilo, KOLIKO je pone-
srečencev, kakšne so POŠKODBE, kakšne 
so OKOLIŠČINE na kraju nesreče, kakšno 
POMOČ potrebujete.

KORISTNE INFORMACIJE



58

ZANIMIVOSTI

Lesnate vrste 
v Bavšici na 
pametnih 
telefonih 

Zdenka Mihelič

Lesnate vrste v Bavšici so popisane in do-
dane v Interaktivni vodnik za določanje 

lesnatih rastlin v TNP. Interaktivni vodnik 
omogoča določanje dreves, grmov in lesnatih 
vzpenjavk na območju Triglavskega narodne-
ga parka (TNP). 

Namenjen je posameznikom kot pomoč 
pri spoznavanju narave ter šolam oziroma 
učiteljem in učencem, kot učni pripomoček 
pri pouku biologije in naravoslovja.

S pomočjo pametnih telefonov (android) 
lahko ugotovite, kateri grm oziroma drevo raste 
pred vami. 

Za tiste brez pametnih telefonov pa imamo 
v Planinskem učnem središču Bavšica dve ti-
skani brošuri, s katerima določanje drevesnih 
vrst poteka podobno kot s telefoni. 

Več na spletnem mestu MK PZS, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7420. 

ZANIMIVOSTI

Uspešen 
zaključek 
Zlatorogove 
transverzale 
ponosa 2012 

Jure Štraus 

Zaključni dogodek Zlatorogove transver-
zale ponosa pri planinskem domu Šmo-

hor je bil sklepni del akcije Gremo v hribe v 
letošnjem letu, v Zlatorogovo knjigo pa se je 
vpisalo več kot 800 pohodnikov in kolesarjev. 
V letošnjem letu se je na 12 lokacijah v ča-
stno Zlatorogovo knjigo vpisalo preko 6000 
pohodnikov, skupaj pa je Pivovarna Laško 
planinskim društvom donirala 12.000 evrov. 

V sklopu zaključnega dogodka je bil izpe-
ljan tudi že 7. kolesarski vzpon na Šmohor, ki Fotografija z zaključka, foto Jure Štraus

ga je organiziralo Kolesarsko društvo Laško, 
vsi nadobudneži pa so lahko plezali na ple-
zalni steni Planinske zveze Slovenije. 

Stari rek se glasi, da je vsega lepega enkrat 
konec. Po dobrih petih mesecih, dvanajstih 
obiskanih lokacijah, več kot šest tisoč vpisanih 
pohodnikih, stotih ambasadorjih, ki so bili 
z nami na vseh lokacijah in z obilo novimi 

poznanstvi in prijateljstvi se je Zlatorogova 
transverzala ponosa za leto 2012 uspešno 
zaključila. 

Veseli spoznanje, da se pohodniki radi 
vračajo v družbo Zlatoroga in da so vese-
li obiska, kjer koli se akcija Gremo v hri-
be pojavi. In verjamemo, da bo tako tudi v 
prihodnje.
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ZANIMIVOSTI

Slovenska planinska literatura 2011
Ciril Velkovrh

Vzgojna literatura 
Planinska šola – učbenik. Aleš Glavnik idr. Ljubljana, PZS, 2011. 350 str. (PZ, 343)
Zarta ali Zarica – potopljena lepotica. Jurij Kurillo, Tadeja Šubic idr. Kranj, Zavod za varstvo narave, 2011. 142 str., fotogr. 
Justin Jelena, Pozdravljene gore. I (2. pon.) Kranj, Gorenjski glas. 2011. 168 str. 
Justin Jelena, Pozdravljene gore. II (1. pon.) Kranj, Gorenjski glas. 2011. 188 str. 
 
Priročniki in dnevniki 
Cici, dnevnik za punce in fante. 1. in 2. izd. Ljubljana, PZS, 2011. 76 str. (PZ, 350) 
Dnevnik 1. Mladi planinec, mlada planinka. 1. izd. Ljubljana, PZS, 2011. 62 str. (PZ, 352) 
Dnevnik 2. Mladi planinec, mlada planinka. 1. in 2. Izd. Ljubljana, PZS, 2011. 71 sr. (PZ, 353) 
Dnevnik mladi planinec, pon. Ljubljana, PZS, 2011. 91 str. (PZ, 341) 
Dnevnik Slovenske planinske poti. 1. SPP., 2. RSPP. Pon. Ljubljana, PZS, 2011. 37 str. (PZ, 345) 
Mladinska priloga Obvestil PZS. Ljubljana, PZS, 2011. 40 str. 
Planinski dnevnik. Ljubljana, PZS, 2011. 27 + prazne str. (PZ, 348) 
Ringa raja. Dnevnik cicibana planinca. Pon. Ljubljana: MK PZS, 2011. [48] str. (PZ, 342) 
Beiser Rudi, Čaji iz zelišč in sadežev. Nabiranje, pripravljanje, uživanje. Prev. Milan Lovka. Kranj, Narava, 2011. 176 str. 
Praprotnik Nada, Alpski botanični vrt Julijana. Foto Ciril Mlinar idr. Ljubljana, Prirodoslovni muzej, 2011. 136 str. 
Spohn Margot, Aichele Dietmar, Kaj neki tu cvete? S fotografijami. Zanesljivo prepoznavanje po barvi. Prev. Milan Lovka. Preddvor, 
Narava, 2011. 448 str. fotogr. 
 
Vodniki 
Pojdimo na izlet. Zahodno Ljubljansko barje s hribovitim zaledjem. Vrhnika, Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem, 2011. 39 
str., fotogr., zemlj. 
Skala 2012. Ljubljana, Slovenski gorniški klub Skala, 2011. 84 str., fotogr. 
Brglez Franjo, Kekčeva potepanja. 100 družinskih izletov čez breg in dol. 1. izd. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2011. 307 str., fotogr. 
Erdlen Andreja, Škofjeloško in Cerkljansko hribovje. Planinski vodnik. 1. izd. Ljubljana, PZS, 2011. 224 str., fotogr. (PZ, 349) 
Kunaver Jurij idr., Kaninsko pogorje in učna pot na Prestreljeniških podih. Naravoslovni, zgodovinski in turistični vodnik. 1. izd. Bovec, 
Turistično društvo, 2011. 167 str., fotogr. 
Leban Leon, The Soca Valley. Mountain-bike guide. Ljubljana, Sidarta, 2011. 236 str.
Mašera Andrej, 55 zavarovanih plezalnih poti. 3., dop. razš. izd. Ljubljana, Sidarta, 2011. 200 str., fotogr. 
Mašera Andrej, Trenta. Kraljevska dolina Julijskih Alp. Priloga PV, 2011, 10. Ljubljana, PZS, 2011. 33 str., fotogr. 
Mlač Bine, Vodnik po Karnijskih feratah. Ljubljana, PZS, 2011. 288 str. (PZ, 354) 
Peternel Mitja, Najlepši turni smuki avstrijske Koroške. Izborni turnosmučarski vodnik. Ljubljana, Sidarta, 2011. 220 str., fotogr. 
Pogačnik Vid, Kar na Karnice. Glavni greben Karnijskih Alp – vzhodni del. Kranj, Narava, 2011. 203 str., fotogr. 
Praznik Andrej, Planinski izleti za 4 letne čase, 2. Ljubljana, Družina, 2011. 231 str., fotogr. 
Sever Uroš, Novak Franci, Čudovita obzorja Slovenije. Pohodniški vodnik z dodatno GPS-orientacijo. 1. izd. Ljubljana, Mladinska knjiga, 
2011. 276 str., fotogr. 
Silič Vladimir, Čez osamelce in ledine blejske kotline. Bled, Zavod za pospeševanje turizma, 2011. 
Steinbuch Mire, Izletniški vodniček Paklenica. Priloga PV, 2011, 6. Ljubljana, PZS, 2011. 28 str., fotogr. 
Stritar Andrej, Gore Slovenije. Ljubljana, Kibuba, 2011. 319 str. fotogr. 
Valič Miha, Prezelj Marko, Skok Janez, Stena. Severna stena Triglava. Alpinistični vodnik. Ljubljana, Sidarta, 2011. 151 str., fotogr. 
Vidovič Uroš, Dabič Viktorija, Mlinarević Antun, Vodnik po Slovenjegoriški planinski poti. Ptuj, Planinsko društvo, 2011. 64 str., fotogr. 
Žemva Vasja, Letalsko reševanje. Žirovnica, Samozal, 2010. 482 str., fotogr. 
 
Zborniki 
60 let planinskega društva Kočevje. Kočevje, PD, 2011. 
80 let GRS Ceje. Zbornik 1931-2011. Ur. Ivč Kotnik in Marko Gabrovšek. Celje, Društvo GRS Celje, 2011. 
ClimAlpTour. Podnebne spremembe in njihov vpliv na turizem v Alpah. Ur. Mimi Urbanc, Primož Pipan. (sl., an., ne.,it., fr.). Ljubljana, 
Založba ZRC SAZU, 2011. 
Levstikova pot. Popotovanje od Litije do Čadeža. 25. Sevno, Narava Bregar, 2011. 68 str., fotogr. 
Planinska šola. 2., dop. izd. Zbr. In ur. Bojan Rotovnik idr. Ljubljana, PZS, 2011. 350 sr., risbe. (PZ, 343)
Planinsko društvo Kranj. Poti h goram. 3. kronika kranjskih planincev. Ur. Marjan Raztresen. Kranj, PD Kranj, 2011. 279 str., fotogr. 
Slovenski alpinizem 2009-2010. Ljubljana, PZS, 2010. 148 str. (PZ, 355) 
Smernice za okolju primerno tehniko na planinskih kočah. Prev. Drago Dretnik. 1. izd. Ljubljana, PZS, 2011. 128 str., fotogr. (PZ, 356) 
Smučarski slovar. Ur. Milka Bokal. Ljubljana, ZRC SAZU, 2011. 413 str., fotogr. 
South China karst. II. Ed. Knez Martin, Liu Hong, Slabe Tadej. Ljubljana, Postojna, Inštitut za raziskovanja krasa ZRC SAZTU, 2011. 237 
str. fotogr. 
Trden kakor skala. 90 letnica ustanovitve Turistovskega kluba Skala. Ur. Elizabeta Gradnik. Mojstrana, Slovenski planinski muzej, Gor-
njesavski muzej, 2011. 
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Triglavski narodi park in Alpska konvencija. Različni obrazi – skupna identiteta. Zavarovana narava in njen razvojni potencial. 20 let AK 
in 30 let TNP. Rokovnik 2011. Bled, TNP, 2010. b.p., fotogr. 
Zbornik ob 20. obletnici delovanja Triglavk PD Vrhnika. Vrhnika, PD, 2011. 

Ferk Mateja, Stepišnik Uroš, Geomorfološke značilnosti Rakovega Škocjana. Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 2011. 70 str., fotogr (Geo-
ritem, 17) 
Fratnik Andrej idr., Zapiski o Mali Boki. Kromnologija jamrskih raziskav 1968-2007. Ur. Dejan Ristič. Tolmin, PD Tolmin, 2011. 146 str., 
zemlj. 
Gogala Matija, Po zvočnih sledeh za gorskimi skržadi v Evropi in Aziji. Ljubljana, SAZU, 2011. 160 str., fotogr. 
Jurgenc Darka, Vodnik - dnevnik Bračičeve planinske poti. Cirkulane, Planinsko društvo, 2011. 
Mikša Peter, Ajlec Kornelija, Slovensko planinstvo. Ljubljana, PZS, 2011. 188 str., fotogr. (PZ, 340)
Razpotnik Nika, Urbanc Mimi, Nared Janez, Prostorska in razvojna vprašanja Alp. Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 2009. 94 str. (Georitem, 12) 
Stanič Valentin idr. Poročilo o štirih neobičajnih romanjih na sveto goro pri Gorici. Zbr., ur.. Bruno J. Korošak. Nova Gorica, Založba 
Branko, 2010. 68 str. 
Zupančič Mitja, Žagar Vinko, Culiberg Metka, Slovensko alpsko ruševje v primerjavi z evropskimi ruševji. Ljubljana, SAZU, 2006. 11 
str. (Dela, 40) 
 
Leposlovje 
Cleare John, Veliki alpinistični vzponi. Ljubljana, Tehniška založba, 2011. 60 str., fotogr. 
Golob Tadej, Zlati zob. Ilustr. Ciril Horjak. Ljubljana, Mladinska knjiga, 2011. 314 str. (Sinji Galeb) 
Gričnik Anton, Cirilov studenec. Celje, samozal., 2010. 
Gruden Jože, Utrinki iskric s planin. Maribor, samozal. 2011. 
Habjan Vladimir, Čez rob. Ilustr. Danilo Cedilnik – Den. Ljubljana, PZS, 2011. 149 str., fotogr. (PZ, 339) (Med gorskim reševalci, 8) 
House Steve, Onkraj gore. Predgovor Reinhold Messner. Prev. Iztok Osojnik Ljubljana, Sidarta, 2011. 264 str., fotogr. 
Jelinčič Zorko, Živim v besedi. Izbrana dela Zorka Jelinčiča. Izb., ur. Žarko Rovšček. Trst, Založništvo tržaškega tiska ZTTEST, 2011. 479 str. 
Juren Mitja, Pizzamus Paolo, Persegati Nicolo, Pozabljeni kras. Ofenzive v jeseni 1916. Trst, Mladika, 2011. 222 str., fotogr. 
Kajzelj Miroslav, Bovško. Od doline do planine. Ljubljana, Založba Debora, 2011. 376 str. 
Klavora Vasja, Doberdob. Kraško bojišče, 1915-1916. Celovec, Mohorjeva, 2007. 284 str. 
Mahkota Ante, Sfinga. Zadnja skrivnost Triglavske stene. 4. sprem., dop. izd. Radovljica, Didakta, 2011. 347 str., 40 str. fotogr. 
Mikša Peter, Ajlec Kornelija, Slovensko planinstvo. Slovene mountaineering. Ljubljana, PZS, 2011. 188 str., fotogr. (PZ, 340)
Mlekuž Jani, Sanje nikoli ne umrejo. Deset let po plazu v Logu pod Mangartom. Bovec, Občina 2010. 
Simčič Miro, Svetozar Brojević. Med slavo in ponižanjem. Ljubljana, samozal., 2011. 416 str., fotogr. 
Škarja Tone, Po svoji sledi. Alpe, Kavkaz, Himalaja. Ljubljana, PZS, 2011. 414 str., fotogr. (PZ, 347)
Vršnik Joža, Preproste zgodbe s solčavskih planin. 
Ponatis. Celje, Celjska Mohorjeva družba, 2011. 
Vukmir Andreja, Martin na Veliki Planini. Ljubljana Viharnik 2011. 

Periodika 
Bilten MDO PD Ljubljana. Ljubljana, MDO PD Ljubljana, 2011, maj. 
Cikasti zvonček. 11, 12. Medvode, Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, 2011.
Glasilo Pokrajinskega odbora mladinskih odsekov Podravja in Pomurja. Letnik 1, št. 1. Ptuj, POMOPP, 2011. 
Glasilo. 12. Novo mesto, Planinsko društvo Pohodnik. 2011. 
Jamar (1 – 1,2; 2 – 1,2; 3 – 1,2; 4 – 1, ). Ljubljana, Jamarska zveza Slovenije, 2008 – 2011. 
Krpelj. Glasilo PD Tolmin. 16., 17. Tolmin, PD Tolmin, 2011. 
Obvestila. 1 – 12. Ljubljana, PZS, 2011. 
Odkrivaj. 1. Bled, TNP, 2011. 
Planinski vestnik. 1 – 12. Ljubljana, PZS, 2011. 
Svet pod Triglavom. 17. Ur. Jože Mihelič. Bled, TNP, 2011. 
 
Zemljevidi 
Bohinj, Triglav, Krn, Črna prst, plan. karta 1:25 000. 2. izd. Ljubljana, Sidatra, GIS, 2011.
Dol pri Ljubljani, tur. karta 1:25 000. Litija, Center za razvoj, GIS, 2011. 
Geniesse den TAg. 1:50 000. Moravske Toplice, TIC, GIS, 2011. 
Julijske Alpe 1:50.000. Ljubljana, Sidarta, 2011. 
Kamniško-Savinjske Alpe. Koroška. Turistična karta 1:40 000. Turistični vodnik. 83 str. Ljubljana, Kartografija, 2011. 
Kolesarske in pešpoti brusniške hrustavke 1:50 000,1. izd., Novo mesto, Mestna občina, GIS, 2011. 
Kranjska Gora, tur. karta 1:30.000. 2. izd. Kranjska Gora, Lokalna turistična organizacija, GIS, 2011. 
Ljubljana in okolica. Turistična karta 1:40 000. Turistični vodnik. 63 str. Ljubljana, Kartografija, 2011. 
Ljubljansko barje. Krajinski park. Izletniška karta 1:30 000. Notranje Gorice, Krajinski park Ljubljansko barje, GIS, 2011. 
Na lepše. Po moji Sloveniji. 1:250.000. 1. izd. Ljubljana, STO, 2011. fotogr. 
Notranjski kras, Brkini, Dolenjska, Bela krajina, tur. karta 1:75 000. Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2011.
Novo mesto in okolica. 6. izd. Novo mesto, Zavod za turizem, GIS, 2011. 
Obsotelje in Kozjansko. Marijina romarska pot 1: 55 000. Podsreda, Kozjanski park, GIS, 2011. 
Pomurje, turistična karta 1:75 000, pon., dop. Ljubljana, Kartografija d.o.o., 2011.
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Posočje, Rezija in vzhodna Benečija. Turistična karta 1:40 000. Turistični vodnik. 75 str. Ljubljana, Kartografija, 2011. 
Primorska. Obala, Kras in Tržaška pokrajina. Turistična karta 1:40 000. Turistični vodnik. 79 str. Ljubljana, Kartografija, 2011. 
Puconci, tur. karta 1:25 000. 2. izd. Puconci, Razvojni zavod, GIS, 2011. 
Seize the day. 1:50 000. Moravske Toplice, TIC, GIS, 2011. 
Slovenska Istra. Čičarija, Brkini, Kras. 1:50 000. 1. Izd. Ljubljana, PZS, Kartografija, 2011. (Planinska karta, 20) (PZ, 338)
Spodnje Podravje. Marijina romarska pot 1: 55 000. Podsreda, Kozjanski park, GIS, 2011. 
Škofjelošđko, Idrijsko in Cerkljansko hribovje. Turistična karta 1:40 000. Turistični vodnik. 79 str. Ljubljana, Kartografija, 2011. 
Triglav. 1:25 000. 11. Izd. Ljubljana, PZS, 2011. (Planinske karte, 4) (PZ, 351)
Uzij dan. 1:50 000. Moravske Toplice, TIC, GIS, 2011. 
Zeleni Kras. Občina Bloke. 1. izd. Postojna, RRS, GIS, 2011. 
Zeleni Kras. Občina Cerknica. 1. izd. Postojna, RRS, GIS, 2011. 
Zeleni Kras. Občina Ilirska Bistrica. 1. izd. Postojna, RRS, GIS, 2011. 
Zeleni Kras. Občina Loška dolina. 1. izd. Postojna, RRS, GIS, 2011. 
Zeleni Kras. Občina Pivka. 1. izd. Postojna, RRS, GIS, 2011. 
Zeleni Kras. Občina Postojna. 1. izd. Postojna, RRS, GIS, 2011. 
Zgornje Podravje. Marijina romarska pot 1: 55 000. Podsreda, Kozjanski park, GIS, 2011. 
Čekada Miha, Gostinčar Petra, Staut Miha, Jamska karta Kaninskega pogorja. 1:10.000. Priloga: Seznam jam Kaninskega pogorja. Lju-
bljana, Jamarska zveza Slovenije, 2011. 
Peternel Mitja, Najlepši turni smuki avstrijske Koroške. Izborni turnosmučarski vodnik. Potovalni zemljevidi s tehničnimi opisi poti. 
Ljubljana, Sidarta, 2011. 
 
Foto monografije 
Audič Gregor, Tišina. Žalec, samozal. 2011, 
Čop Jaka, Fotografska pesem Jaka Čopa. Mojstrana, Triglavski narodni park, Jesenice, Gornjesavski muzej, Slovenski planinski muzej, 2011. 
Hieng Primož, Pod nebesi Kamniških planin. Podobe Sv. Primoža, Velike planine in Kamniških Alp iz zraka. 1. natis. Brezovica pri Lju-
bljani, Harlekin No. 1., 2011. 127 str., fotogr. (Zbirka Portreti iz zraka, 4) 
Kokelj Jernej, Leban Damjan, Julijske Alpe 360°. Panoramski pogledi. 1. izd. Kobarid, Društvo za panoramsko fotografijo, 2011. 24 listov, 
fotogr. 
Mihelič Jože, Monografija. Bled, TNP, Medium, 2011. 
Teissl Helmut, Julijske Alpe. Celovec, Mohorjeva, 2011. 263 str., fotogr. 
 
Programi 
Tomšič Stane, Okvirni program 2011. Ljubljana, PD Pošte in Telekoma Ljubljana, 2011. 39 str., fotogr. 
Okvirni program 2012. Ljubljana, PD Pošte in Telekoma Ljubljana, 2011. 40 str., fotogr. 
Program aktivnosti 2011. Ur. Edo Grabrijan. Ljubljana, PD Ljubljana Matica, 2010. b.p. fotogr. 
Programi aktivnosti 2012. Tolmin, PD, 2011. 

Ta obsežni seznam slovenske planinske bibliografije za leto 2011 sem lahko zbral ob pomoči Borisa Rifla, za kar se mu najlepše zahvaljujem, 
saj je bilo sodelovanje prijetno. V letošnjem seznamu so nekatere publikacije tudi iz leta 2010, ker prihajanje informacij ni nikoli ažurno. 

Ciril Velkovrh

KRATICE: 
GIS  Geodetski inštitut Slovenije PV  Planinski vestnik SPP  Slovenska planinska pot
GZS  Geodetski zavod Slovenije PZ  Planinska založba pri PZS STO  Slovenska turistična organizacija
LTO  Lokalna turistična organizacija PZS  Planinska zveza Slovenije TNP  Triglavski narodni park
PD  Planinsko društvo SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti ZRC Znanstvenoraziskovalni center

ZANIMIVOSTI
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Silvestrovanje 
v Planinskem 
domu pri 
Krnskih jezerih

PD Nova Gorica

Planinsko društvo Nova Gorica organizi-
ra silvestrovanje v Planinskem domu pri 

Krnskih jezerih. Cena polpenziona znaša 40 
EUR in vključuje silvestrsko večerjo, nočitev 
in zajtrk. Cena silvestrskega polpenziona za 
otroke do vključno 12. leta znaša 25 EUR. Pri-
jave z vplačili sprejemamo na sedežu društva 
do zasedbe mest. 

Dnevi varstva 
pred snežnimi 
plazovi – januar 
2013

Komisije za reševanje iz plazov GRZS

Komisija za reševanje iz plazov Gorske 
reševalne zveze Slovenije organizira 

tradicionalne Dneve varstva pred snežnimi 
plazovi, ki bodo potekali 19. in 20. januarja 
2013 v Vadbenem centru SV na Pokljuki. Va-
bljeni! Zbor udeležencev bo v soboto, 19. 1. 
2013, ob 8. uri, v vojašnici na Pokljuki.

Zaradi omejenih možnosti nastanitve 
in velikosti učilnice, se tečaja lahko udeleži 
maksimalno 60 oseb. Prednost imajo tisti, ki 
se prej prijavijo in se tečaja še niso udeležili.

Prenočišče in prehrana bosta zagotovljena 
v prostorih vadbenega centra SV.
Prijave s podatki udeležencev (naslov, datum 
rojstva, telefon) sprejemamo v pisarni GRZS 
do zasedenosti tečaja vsak dan od 8.00 do 14.00 
ure na tel. 04 238 27 27 ali GSM 031 374 725. 

Prijave so veljavne z nakazilom kotizacije v 
znesku 40,00 EUR do 11. 1. 2013 na TRR št. 
07000-0001002973, obvezno sklic 20-1-2013. 
Pri plačilu prosimo, da navedete priimek in 
ime vplačnika. 
Praktično delo bo potekalo zunaj vojašni-
ce, zato ne pozabite na primerna oblačila in 
obutev.
Več na spletnem mestu, 
http://pzs.si/novice.php?pid=7628. 

Za dodatne informacije pokličite: 041 603 
130, Klemen Volontar. 

6. BOFF
Bovec, 28.–30. december 2012: 6. BOVEC 
OUTDOOR FILM FESTIVAL
Filmski festival o športu in naravi, ter: 
- 3. Mednarodni festival snežnih skulptur
- Okrogla miza
- Freeride delavnice
- Fotografska razstava
- Predavanja

Več informacij: www.boff.si
Vabljeni!

VABIMO

Za več informacij lahko pokličete na telefon 
053023030 v času uradnih ur ali pišete na 
planinskod.novagorica@siol.net. 

Od 28. 12. 2012 dalje pa lahko pokličete direk-
tno v kočo na tel. 051 328 928. Lepo vabljeni, 
da z nami preživite najdaljšo noč v letu! 
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Napovednik planinskih dogodkov
VABIMO

14. 12. 2012 Predavanje Aljaska, uresničene sanje (Blaž Navršnik) PD Ruše PD Ruše
15. 12. 2012 100-krat na Kamnek - zaključna prireditev PD Tržič Stane Koblar, 051 636 858
15. 12. 2012 Nočni pohod Simona Kosa Podbrdo-Rut PD Podbrdo Bogdan Brišar, 041 459 150, 

bogdan.brisar@gmail.com
15. 12. 2012 20. nočni pohod Čez goro k očetu PD Ravne na Koroškem Jože Žunec, 02 82 22 329
15. 12. 2012 Nočni pohod z baklami po Logarski dolini PD Solčava Žiga Prepadnik, 040 418 518
15. 12. 2012 Prednovoletno srečanje PD Viharnik PD Viharnik
15. 12. 2012 20. nočni pohod Čez goro k očetu - pridružitev PD Jesenice Janez Oman
15. 12. 2012 Dan varnejšega gibanja v gorah v zimskih razmerah DGRS Društvo Ljubljana Jani Bele, 041 428 924  ali 

janibele1@gmail.com
21. 12. 2012 Med pakistanskimi 8000 Planinska koča na Krimu Planinska koča na Krimu
22. 12. 2012 Nočni pohod na Cirnik PD Brežice Tone Jesenko, 051 323 335, 

tone.jesenko@siol.net
22. 12. 2012 34. zimski pohod na Javornik PD Javornik - Črni vrh nad 

Idrijo
Igor Bonča, 051 440 504

22. 12. 2012 Brkini PD Viharnik Vojko Dobrila, prijave Bine Mlač, 
tel 031 604 311

23. 12. 2012 6. pohod ob meji brez meje PD Brda Bojan Bužinel, 031 393 776
23. 12. 2012 Prenos lučke miru na Lisco PD Lisca Sevnica Darinka Avguštin, 041 481 697, 

pdlisca@siol.net
24. 12. 2012 Predpraznični večer, Božični večer na Golakih PD Ajdovščina Dušan Kompara, 031 588 557
25. 12. 2012 Pohod z baklami na Kamen vrh PD Dobrepolje Alojz Nunčič, 041 994 388
25. 12. 2012 Nočni pohod na Čreto PD Vransko Boštjan Semprimožnik, 041 425 887
26. 12. 2012 12. Štefanov pohod po Mučki planinski poti PD Bricnik Muta Vlasta Senica, 040 659 871, 

Alojz Eršte, 041 815 020
26. 12. 2012 Štefanov pohod na Porezen PD Cerkno Damjana Čadež, 031 687 256
26. 12. 2012 29. nočni pohod čez Grmado na Pečovniško-Gruzijski čaj PD Grmada Celje Franc Šinko, 031 383 591
26. 12. 2012 Pohod na Veliko Kozje PD Radeče Irena Kampuš, 041 626 136
26. 12. 2012 Zaključek pohodne akcije 'Naskakovalec Valvasorja' v Valvasorjevem 

domu
PD Radovljica, NEM-3003 
d.o.o

Valentin Rezar, 041 439 211, 
Elvis Demšar, 031 374 747

26. 12. 2012 18. zimski vzpon na Stolpnik ob Dnevu samostojnosti PD Slovenske Konjice Marta Šmalc, 041 338 382
26. 12. 2012 Srečanje planincev na Stolpniku-Konjiška gora PD Vojnik Mirko Blazinšek, 041 685 635
30. 12. 2012 30. Božično novoletni pohod PD Polzela Mirko Jegrišnik, 041 902 183
31. 12. 2012 Deveti silvestrski nočni pohod na silvestrovanje po Mali Rudnici na 

silvestrovanje v Podčetrtek
PD Atomske toplice - Pod-
četrtek

Ivan Šalamon, 041 794 104

1. 1. 2013 Novoletno srečanje na Kališču PD Kranj www.pdkranj.si
2. 1. 2013 Mačkov pohod iz Vrčic na Mirno goro PD Črnomelj Janez Jerman, 041 392 552
2. 1. 2013 14. novoletni pohod na Blegoš PD Gorenja vas www.pdgorenjavas.si
2. 1. 2013 21. novoletni vzpon na Trdinov vrh in Gabrja PD Krka Novo mesto Tone Progar, 041 693 195, 041 769 182
2. 1. 2013 Tradicionalni novoletni pohod na Trdinov vrh PD Metlika Peter Nemanič, 041 993 819
2. 1. 2013 Po poti Matije Murka in Ivana Potrča PD Ptuj Viktorija Dabič, PD, 02 77 71 511
5. 1. 2013 7. pohod po poti slovenskega tolarja na Veliki vrh nad Osredkom PD Brežice Tone Jesenko, 051 323 335, 

tone.jesenko@siol.net
6. 1. 2013 Novoletno srečanje posavskih planincev na Bohorju PD Bohor Senovo Tone Petrovič, 031 866 831
12. 1. 2013 Delovna Skupščina PZS 2013 Planinska zveza Slovenije, 

PD Tržič
PZS, 01 43 45 680

12. 1. 2013 Pohod po poteh Pohorskega bataljona PD Zreče Drago Črešnar, 041 725 033, 
Borut Ceglar, 040 978 393

12. 1. 2013 34. spominski pohod 'Po poti Cankarjevega bataljona' s Pasje ravni v 
Dražgoše

PD Škofja Loka 04 51 20 667, www.pd-skofjaloka.com

12. 1. 2013 14. rekreativni zimski pohod Železniki-Ratitovec-Dražgoše PD za Selško dolino Že-
lezniki

Alojz Lotrič, 031 631 426, 
lotric.lojze@gmail.com

12. 1. 2013 Državno tekmovanje Mladina in gore, kraj: OŠ Vransko – Tabor Mladinska komisija PZS, 
PD Vransko, OŠ Vransko 
- Tabor

MK PZS, mladinska.komisija@pzs.si, 
01 43 45 689

12. 1. 2013 Osankarica - tradicionalni pohod PD Radovljica Joža Varl, Marjana Bolte Turk
19. 1. 2013 Tradicionalni nočni pohod k Sv. Ani MO PD Ribnica pdribnica@gmail.com
19. 1. 2013 8. pohod na Tolsti vrh PD Nazarje Bojan Golob, 041 393 483
19. 1. 2013 31. pohod zdravju naproti na Goro Oljko iz Velenja PD Polzela Zoran Štok, 041 754 778
20. 1. 2013 Zimski pohod Golčaj-Špik PD Blagovica Miro Podbelšek, 031 894 848
20. 1. 2013 Vinkov pohod Zgornji Duplek-Vodole, pohod in rez vinske trte PD Miklavž, PS Gorca-

Malečnik, Vinogradniško 
društvo

Franc Kocbek, 031 644 531

26. 1. 2013 22. tradicionalni pohod na vrh Boča PD Poljčane Janko Kovačič, 051 211 801, 
Mirko Medved, 040 633 111

26. 1. 2013 Po Notranjskih gozdovih PD Viharnik Helena Tepina, 040 294 161
26. 1. 2013 2. konferenca o planinskem gospodarstvu in Zbor markacistov PZS Gospodarska komisija PZS 

in Komisija za planinske 
poti PZS

GK in KPP PZS, 01 43 45 683




