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AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI 
SLOVENIJE

Uvodno 
razmišljanje 

Zlati cepin
Tone Škarja

»To je bistvo alpinizma: velika gora, iskanje 
najlažje linije v težki steni in plezanje nanjo v 
pravem slogu,« (Tomaž Jakofčič)

Od ustanovitve leta 1992 je bil zlati cepin 
torišče polemik o potrebnosti in ume-

stnosti podeljevanja te nagrade, včasih tudi s 
strani samih nagrajencev. Kdor pozna alpini-
ste, se temu ne čudi, saj je znano, da ima vsak 
svoje mnenje, različno od mnenj drugih, za 
katerim trdno stoji. Mnenja »neposvečenih« 
– vključno s sponzorji – pa pri tem seveda 
nimajo kaj iskati. In najbrž je tako tudi prav! 
Vendar je za Slovence jasno: nič nam bolj ne 
potrdi vrednost alpinističnega dejanja kot 
priznanje tujine – in zlati cepin je pri tem 
pač številka ena. Domača scena še malo ni 
merodajna; preveč je pod vplivom medijev 
in tam se razglaša tisto, kar najbolj vplivnim 
uspe lansirati v mikrofone in kamere. Celo 
uradno alpinistično ocenjevanje je preveč 
podvrženo športnim merilom – višinam 
in tehničnim ocenam – in manj bistvenim 
značilnostim alpinizma, kar je stranska, a 
že kronična posledica športne kategorizaci-
je. Alpinizem je pustolovščina z negotovim 
izidom v tudi športno skrajno zahtevnem 
naravnem terenu.

Z zlatim cepinom smo Slovenci lahko 
zadovoljni. V dveh desetletjih (tudi ne-
rednega) podeljevanja smo jih dobili pet. 
Prva dobitnika te nagrade sta bila Marko 
Prezelj in Andrej Štremfelj za Kangčedzengo 
(8476 m) leta 1992, druga Vanja Furlan in 
Tomaž Humar za Ama Dablam (6812 m) 
leta 1997, tretja Boris Lorenčič in Marko 
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Prezelj za Čomolhari (7329 m) leta 2007, 
četrti (kot nagrada občinstva) Pavle Kozjek 
za Čo Oju (8201 m) tudi leta 2007, petega 
pa Nejc Marčič in Luka Stražar za K7 West 
(6615 m) leta 2012.

Kaj je značilnost teh nagrajenih vzponov? 
V kakšnih okoliščinah so bili opravljeni? V 
kakšni organizaciji? Čisto povsod je šlo za 
najboljše dosežke resnično vrhunskih alpi-
nistov. Drugače pa po posamiznih vzponih:

Kangčendzenga – čisti alpski vzpon, vendar 
z zaledjem velike odprave in z možnostjo se-
stopa skozi višinske tabore po klasični smeri. 
Odprava organizirana s strani PZS.

Ama Dablam je bil organizacijsko in �nanč-
no del odprave Everest 1996. Vzpon čisti alp-
ski, sestop po klasični smeri. Organizacija s 
strani PZS.

Čomolhari 2006: čisti alpski vzpon dveh na-
vez po dveh različnih prvenstvenih smereh, 
enako sestop. Organizacija s strani PZS.

Čo Oju 2006: z glasovi občinstva je bil nagra-
jen Pavle Kozjek za prvenstveni solo vzpon po 
jugozahodni steni ter nadaljevanje do vrha 
po klasični smeri in sestop po njej. Bil je član 
večje meddruštvene odprave s podporo PZS.

K7 West: vzpon in sestop v čistem alpskem 
slogu, sicer pa je bila naveza sestavni del 
odprave PZS (vodja Urban Novak).

Ob tem je treba omeniti še to, da je bilo 
od 88 za zlati cepin izbranih vzponov in od-
prav končno nominiranih šest (6!), med njimi 
dva slovenska: nagrajeni K7 West in Xuelian 
North East (6249 m) – člani Aleš Holc, Peter 
Juvan in Igor Kremser – za prav tako novo 
smer v čistem alpskem slogu. Organizacija: 
Aleš Holc z močno podporo PZS.

Ob tolikih mednarodnih priznanjih in 
posebej zlatih cepinih smo Slovenci lahko 
ponosni. Kratek opis okoliščin, ki so botro-
vale nagrajenim uspehom, pa kaže na velik 
pomen dobre organizacije s strani PZS. Kot 
je Slovencev nasploh premalo, da bi spon-
tano prišlo do dobre vodilne elite, tako tudi 
alpinistov ni dovolj, da bi stihijsko - ali po 
naravnem izboru - prišli do vrhunskih re-
zultatov. Zato je ključnega pomena načrtno 
podpirati mlade alpiniste tudi pri skupinskih 
vzponih (reprezentanca), obenem pa orga-

nizirati odprave v visokogorja (predvsem 
Himalajo in Karakorum) za perspektivne 
in vrhunske alpiniste, kjer bodo ob dobrem 
organizacijskem, �nančnem in oskrboval-
nem zaledju lahko udejanjali svoje najbolj 
drzne alpinistične želje. Visokih vrhov s tež-
kimi stenami je za raziskovalne duhove še 
veliko. Alpinizem je eden redkih športov, ki 
ob vsem tveganju in naporih nudi svojevrstno 
romantiko in soočenje človeka s samim seboj. 
To kaže tudi bogata umetniška dejavnost, 
ki jo vleče za seboj in ga tako tudi kulturno 
utemeljuje in določa. 

SLOVENIJI ZLATI 
CEPIN 2012 za 
smer Sanjači 
zlatih jam v K7 
West 
plezala NEJC MARČIČ IN 
LUKA STRAŽAR

Zdenka Mihelič

V soboto, 24. marca 2012, je v Courmaye-
urju na jubilejni, 20. podelitvi zlatega 

cepina – Piolets d'Or – za najboljši, najpo-
membnejši alpinistični vzpon na svetu v letu 
2011 sodniška žirija med šestimi nominira-
nimi alpinističnimi vzponi nagradila kar dva 
vzpona z zlatim cepinom 2012: kot prvega 
so izpostavili slovenski vzpon v K7 West v 
Pakistanu, smer Sanjači zlatih jam (plezala 
Luka Stražar in Nejc Marčič), nagradili pa 
so tudi vzpon v indijskem sedemtisočaku 
Saser Kangri II, smer �e Old Breed (pleza-
li Američani Mark Richey, Steve Swenson, 
Freddie Wilkinson). Nominiran pa je bil še 
en slovenski vzpon, in sicer smer odprave 
Kitajska 2011 v Xuelian North East (smer 
Raz zaupanja).

Strokovna žirija, ki ji je predsedoval ame-
riški alpinist Michael Kennedy, je že za sam 
izbor nominirancev za najvišje alpinistično 
priznanje na svetu zlati cepin – Piolets d'Or 
2012 kar mesec dni razpravljala in študirala 
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alpinistične vzpone s celega sveta in izmed 
88 vzponov izbrala najboljših šestih. Med 
temi šestimi nominiranimi vzponi za alpi-
nističnega 'oskarja' 2012 so izbrali dva, »ki 
najboljše ponazarjata raziskovalni in pusto-
lovski alpinizem na visoki tehnični ravni v 
minimalnem alpskem slogu ob spoštovanju 
okolja, narave, kulture in soplezalcev ter ki 
ponazarjata odlično zavezanost in predanost 
cilju. Oba vzpona preveva tudi samostojnost 
in močan timski duh,« je dejal predsednik 
strokovne žirije, alpinist in novinar Michael 
Kennedy. Kennedy je še dodal, da »podelitev 
nagrade zlati cepin 2012 strokovna žirija ne 
vidi kot tekmovanje, ampak kot praznovanje 
alpinizma, predanosti, vrednot. Z našo odloči-
tvijo za najboljši, najpomembnejši alpinistični 
vzpon na svetu v letu 2011 želimo navdušiti 
vse mlade alpiniste po vsem svetu, da pri-
stopajo k alpinizmu in plezanju s strastjo, 
s spoštovanjem do gora, narave, soplezalcev 
ter s ponižnostjo, skromnostjo. Alpinizem ni 
tekmovanje, alpinizem se rodi v srcu, ki iz 
njega izhaja.«

Poudarili so še, da »je bilo vseh šest vzpo-
nov fantastičnih, vsi imajo odlične elemente. 
Odločitev je, lahko rečemo, tudi subjektivna, 
čustvena, a odločili smo se tudi na podlagi 
tega, kar čutimo v srcu. Poudarjamo, da noben 
vzpon ni slabši od drugega.«

Zlati cepin za življenjske dosežke, ki se bo 
od sedaj naprej imenoval Nagrada Walterja 
Bonattija – Bonattiju v spomin, je po prvem 
prejemniku Walterju Bonattiju ter Reinholdu 

Ob prejemu zlatega cepina 2012 za vzpon v letu 
2011, Luka (levo) in Nejc, foto Zdenka Mihelič

Messnerju in Dougu Scottu prejel francoski 
alpinist Robert Paragot. 
Karakteristike vzponov, nagrajenih z zlatim 
cepinom 2012:
K7 West (6615 m), Pakistan: prvenstveni 
vzpon, severovzhodna stena, smer Sanjači 
zlatih jam (1600 m, VI/5, M5, A2, v štirih 
dnevih iz tabora na vrh in nazaj), plezala: Luka 
Stražar (Akademski AO) in Nejc Marčič (AO 
PD Radovljica). Plezala sta od 6.–9. septem-
bra 2011. Njuna smer je šele tretja smer, ki 
se zaključi na vrhu K7 West. Več o smeri na 
spletnih mestih PZS: spletno mesto 1 in sple-
tno mesto 2, ter na povezavi. 
Strokovna žirija je v obrazložitvi podelitve 
zlatega cepina 2012, najvišjega priznanja v 
alpinističnem svetu za 2011, dejala: »Mla-
da slovenska alpinista Nejc Marčič (26 let) 
in Luka Stražar (23 let) sta dosegla vrh K7 
West v tridnevnem vzponu v alpskem slogu 
preko še nepreplezane severozahodne stene, 
smer je dolga preko 1600 m, mixed. Razisko-
vanje, tehnične težave, minimalističen slog in 
predanost so značilnosti njihovega vzpona. To 
je bila šele njuna prva himalajska odprava. 
Odlično se nam zdi, da sta vzela izkušnje, ki 
sta si jih nabrala v domačih gorah, in jih v 
Himalaji nadgradila. Splezala sta zelo lepo 
in težko smer. Poleg vseh naših kriterijev še 
posebej izpostavljamo raziskovalni alpinizem, 
minimalistični, čisti lahki alpski slog, timski 
duh, strast, predanost, skromnost, srčnost in 
da sta kot neprofesionalna alpinista splezala 
tako smer.«

Saser Kangri II (7518 m), Indija: prvenstveni 
vzpon na vzhodni vrh; druga najvišja devi-

Vsi dobitniki zlatega cepina 2012 z dobitnikom zlatega cepina 2012 za življenjske dosežke – z leve 
Nejc Marčič, Luka Stražar, Steve Swenson, Freddie Wilkinson, Robert Paragot, žena pokojnega 

alpinista Walterja Bonattija in Mark Richey, foto Zdenka Mihelič

ška gora na svetu in drugi najvišji vrh, ki ima 
prvenstveni vzpon v pravem alpskem slogu. 
Jugozahodna stena – �e Old Breed (1700 m: 
WI4 in M3), plezali (od 21.–24 .8. 2011): Mark 
Richey, Steve Swenson in Freddie Wilkinson 
(ZDA). Več na povezavi. V obrazložitvi so 
v žiriji dejali: »To je druga najvišja gora, na 
katero se ni še nihče povzpel. Ekipa je dober 
zgled, kako se povezati in uporabiti svoje izku-
šnje ter se prepustiti raziskovanju; prav tako je 
vzpon narejen v zelo lahkem slogu in krasnem 
timskem duhu.«
 

Da je žirija nagradila najmlajšo in najstarejšo 
nominirano ekipo (Mark, 54 let; Steve, 58 let), 
je zgolj srečno naključje, je dejal predsednik 
strokovne žirije Kennedy.

Alpinista Luka Stražar (študent geogra�-
je) in Nejc Marčič (dela v gradbeništvu), ki 
sta Sloveniji priplezala peti zlati cepin, 
sta bila že nominacije izredno vesela, kaj 
šele same podelitve zlatega cepina 2012! 
»Da bova nominirana za tako nagrado, 
si zagotovo nisva mislila, sploh med tako 
izkušenimi alpinisti; da pa naju bodo na-
gradili, pa seveda niti pomislila nisva. Ko 
je bila smer za nama, sva bila srečna, da je 
konec naporov; bila sva vesela in hvaležna, 
da nama je uspelo. Ko greš na odpravo, 
ne razmišljaš o drugih stvareh, kaj šele o 
kakšni nagradi. Zlati cepin nisva priča-
kovala. Je pa to potrditev, da sva na pravi 
poti v alpinizmu in da delujeva dobro. 
Predvsem pa je to ogromna vzpodbuda 
za naprej.«



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 5

Luka Stražar je bil 24. januarja 2012 na 
Alpinistično plezalnem večeru v Domžalah 
proglašen tudi za najperspektivnejšega slo-
venskega alpinista za leto 2011, Nejc Marčič 
pa je prejel nagrado za posebne dosežke v 
alpinizmu za 2011. 

Vsi nominirani slovenski alpinisti (tudi 
alpinisti odprave Xuelian) za zlati cepin 2012 
so bili za nominirani prvič.

Strokovna žirija je namenila posebno 
omembo, a ne zlati cepin, še vzponu v Tor-
re Eggerju (2850 m), Argentina, ki je »zelo 
poseben vzpon, saj predstavlja nov način, pri-
hodnost v lednem plezanju.« Karakteristike 
vzpona: Torre Egger (2850 m), Argentina, 
južna stena, nova smer Venas azules nad se-
dlom Col of Conquest (dosežen po El Arco de 
los Vientos, 950 m (od teh 350 m prvenstve-
no), 6a, A1, AI6 (95°), M5, alpski slog v dveh 
dneh in z bivakom na sedlu), plezala: Bjorn-
Eivind Aartun in Ole Lied (Norveška). Več 
na povezavi. Bjorn-Eivind Aartun se je žal 10. 
februarja 2012 smrtno ponesrečil pri plezanju 
na domačem Norveškem. Kot je dejal sodnik 
Kennedy, se je Bjorn ponesrečil že po izbranih 
nominiranih vzponih in vzpon zaradi smrti 
plezalca niso želeli dati s seznama. »Žal je to 
žalosten del alpinizma, a žal tudi resnični.«

V strokovni žiriji za najvišje alpinistično 
priznanje zlati cepin 2012, ki ji predseduje 
ameriški alpinist Michael Kennedy so bili 
še člani: alpinist Valeri Babanov (Rusija/Ka-
nada), alpinist Alberto Inurrategi (Španija), 
alpinistka Ines Papert (Nemčija), alpinist 
Liu Yong (Kitajska) in novinar Alessandro 
Filippini (Italija).

Ostali trije nominirani vzponi za letošnji, 
20. zlati cepin – Piolets d'Or 2012:

Xuelian Nort East (6249 m), Kitajska: prven-
stveni vzpon po SZ razu, smer Raz zaupanja 
(2400 m + 400 m vršnega grebena, ED2, AI5, 
M5+, D; 36,5 h efektivnega plezanja), plezali: 
Aleš Holc (AO PD Kamnik), Peter Juvan in 
Igor Kremser (oba Akademski AO), sestop: 
JV stena, smer Seračina (2000 m, AI3, 60-80°). 
Smer Raz zaupanja je posvečena alpinistu An-
dreju Magajnetu, ki se je smrtno ponesrečil 
8. marca 2011. Člani odprave so za vzpon v 

Vsi alpinisti nominiranih vzponov in nekateri 
člani strokovne žirije, foto Zdenka Mihelič

Xuelian North East prejeli skupno slovensko 
nagrado za posebne dosežke v alpinizmu za 
2011.

Pik Pobeda (7439 m), Kirgizija: nova smer v 
severni steni, imenovana Dollar Road (2500 
m: Russian 6B: 5.9/5.10 M5, 6 dni, alpski slog), 
plezala: Denis Urubko in Gennady Durov 
(Kazahstan). 

Meru Central (6310 m), Indija: nova smer, 
vzhodni steber - �e Shark's Fin (1400 m, A4 
(Di�cult mixed free and aid climbing), 12 dni 
za vzpon, 2 dni za sestop), plezali: Conrad 
Anker, Renan Ozturk in Jimmy Chin (ZDA). 

Fotogra�je s podelitve: http://www.facebook.
com/media/set/?set=a.211889448912736.36
207.192246570877024&type=1.  

Luku in Nejcu je med drugim čestital tudi 
predsednik Vlade RS Janez Janša, na spre-
jem na ministrstvo pa ju je povabil minister 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
dr. Žiga Turk z generalnim direktorjem di-
rektorata za šport mag. Dragom Balentom 
(http://www.pzs.si/novice.php?pid=6819). 
Slovenska javnost je Nejca in Luko na radiu 
Val 202 izbrala za imeni tedna, in ju tudi sicer 
preplavila s čestitkami.

Peter Juvan, Igor Kremser in Aleš Holc, 
foto Zdenka Mihelič 

Nejc (desno) in Luka na sprejemu 
pri ministru dr. Turku, foto Zdenka Mihelič

Skupščina 
Planinske zveze 
Slovenije 2012

VABIMO 
vas na 

SKUPŠČINO 
PLANINSKE ZVEZE 

SLOVENIJE, 

ki bo v soboto, 14. aprila 2012, 
ob 11. uri, 

v prostorih Kulturnega doma 
Ormož, Skolibrova 17, Ormož.

 Predlog dnevnega reda Skupščine PZS:
1. Pozdrav in izvolitev organov Skupščine 

PZS 
2. Sprejem Poslovnika o delu Skupščine 

PZS 
3. Vsebinsko in �nančno poročilo orga-

nov PZS za leto 2011 
4. Poročilo Nadzornega odbora PZS in 

Častnega sodišča PZS za leto 2011
5. Razprava in potrditev poročil
6. Okvirni vsebinski in �nančni program 

dela PZS za leto 2013
7. Sprejem Statuta PZS 
8. Urejanje solastništva planinskih ne-

premičnin
9. Informacija o izvedenih delavnicah 

pred skupščino 
10. Razno 
 
Pred skupščino bosta od 9. ure dalje v pro-
storih Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož 
(Grad Ormož), Kolodvorska 9 v Ormožu, 
potekali vzporedni delavnici na temi:
•	 predstavitev predloga meril za dvona-

mensko rabo planinskih poti
•	 problematika turističnega vodenja in 

turističnih aranžmajev v planinstvu 

Po skupščini pa bomo predvajali zmago-
valni �lm 6. mednarodnega festivala gor-
niškega �lma Domžale 2012.

Predsednik Planinske zveze Slovenije
Bojan Rotovnik

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

 http://www.facebook.com/media/set/?set=a.211889448912736.36207.192246570877024&type=1
 http://www.facebook.com/media/set/?set=a.211889448912736.36207.192246570877024&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.211889448912736.36207.192246570877024&type=1
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NAČRT POTI (Ormož)

A – Skupščina PZS: Kulturni dom Ormož, Skolibrova 17, Ormož
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=Skolibrova+17%2C+Ormo%C5%BE&hpage=my&o�

B – Delavnici PZS: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož (Grad Ormož), Kolodvorska 9, Ormož 
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=kolodvorska+9%2C+ormo%C5%BE&hpage=my&o�

Parkiranje avtomobilov bo možno na parkirišču pri Pokrajinskem muzeju (Gradu Ormož).

Možnost prihoda v Ormož z vlakom:
Na Skupščino PZS se lahko pripeljete tudi z vlakom, in sicer iz Ljubljane, Maribora, Murske Sobote in Brežic.

1. Ljubljana–Ormož–Ljubljana
Odhod:
Ljubljana ICS 5.45 – Ormož 8.18 (prestop Pragersko)
Povratek:
Ormož 15.46 – Ljubljana 20.03 (prestop Pragersko, Zidani Most)
Ormož MV  18.13 – Ljubljana 20.58 – direkten

3. Murska Sobota–Ormož–Murska Sobota
Odhod:
Murska Sobota 5.40 – Ormož 6.26
Povratek:
Ormož 16.36 – Murska Sobota 17.22 

2. Maribor–Ormož–Maribor
Odhod:
Maribor 7.00 – Ormož 8.18
Povratek:
Ormož 15.46 – Maribor 17.22
Ormož 18.13 – Maribor 19.52 (prestop Pragersko)

4. Brežice–Ormož–Brežice
Odhod:
Brežice 5.02 – Ormož 8.18 (prestop Pragersko, Zidani Most)
Povratek:
Ormož 15.46 – Brežice 19.43 (prestop Pragersko, Zidani Most)

PD Maks Meško Ormož
Planinska zveza Slovenije organizira Skupščino  PZS 2012 v sodelovanju s Planinskim društvom Maks Meško Ormož in Občino Ormož. 
PD Maks Meško Ormož namreč letos praznuje 50-letnico svojega delovanja.
Februarja1962 sta Alojz Holc in Marija Meško organizirala iniciativni odbor za ustanovitev planinskega društva, ki se je ob ustanovitvi 
imenovalo planinsko društvo Ormož. Leta 1980 pa se je po Maksu Meško preimenovalo v planinsko društvo “Maks Meško” Ormož.
Leta 1989 so dobili tudi svoj prostor na Ptujski cesti 19, ki so si ga uredili s prostovoljnim delom. V letu 2007 so se preselili na Vrazovo 
ul. 12 v Ormožu. Dokaz, da Prlekom pomenijo gore zelo veliko, je tudi Ormoška planinska pot, ki so si jo omislili za vsakdanjo rabo 
z lastnim Triglavom (Litmerk).V štiridesetih letih so ormoški planinci izvedli številne akcije med drugim so osvojili tudi nekatere 
najvišje vrhove sveta: Grossglockner, Matterhorn, Aconcaguo, Toubkal, Pumori, Čo Ojo.
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Dogajanje ob Skupščini PZS:
VZPOREDNI  delavnici 

Kdaj: 14. 4. 2012, ob 9. uri.
Kje: v prostorih Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož (Grad Ormož), Kolodvorska 9, Ormož, 
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=kolodvorska+9%2C+ormo%C5%BE&hpage=my&o�set 

Predstavitev predloga meril za dvonamensko rabo planinskih poti

Na podlagi skupnega sestanka načelnikov Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), Komisije za planinske poti (KPP) in Komisije 
za turno kolesarstvo (KTK), z dne 14. septembra 2011, in dodatnih usklajevanj so načelniki komisij KVGN, KPP in KTK pripravili 

izhodišča v petnajstih točkah, ki bodo služila za pripravo kriterijev, na podlagi katerih bi lahko odpirali določene planinske poti za dvona-
mensko rabo. Delavnica sodi v okvir javne razprave, ki traja od 8. marca 2012 (predstavitev na 9. seji UO PZS) do 30. aprila 2012. V okviru 
javne razprave bo pred Skupščino PZS, 14. 4. 2012, ob 9. uri, v Ormožu, Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož (Gradu Ormož), organizirana 
DELAVNICA O  DVONAMENSKI RABI PLANINSKIH POTI. 

Predlog meril za dvonamensko rabo planinskih pot je bil objavljen v prejšnji številki Obvestil PZS (št. 1/2012, 13. 3. 2012) – v prilogi Zakono-
daja in uradne objave (strani 4 in 5), ter na spletnem mestu Planinske zveze Slovenije (11. 3. 2012), http://www.pzs.si/novice.php?pid=6752. 

Kot gradivo za pripravo na delavnico vam priporočamo ogled naslednjih prispevkov: Gorsko kolesarstvo v zavarovanih območjih na 
primeru Triglavskega narodnega parka (diplomska naloga) in Ureditev vožnje v naravnem okolju Alp (primerjalni pogled).
Nalogi se nahajata na spletnem mestu PZS: http://www.pzs.si/novice.php?pid=6774.

PROGRAM DELAVNICE:
ob 9.00 Predstavitev kriterijev za dvonamensko rabo planinskih poti  | Tone Tomše, vodja komisije za pripravo kriterijev

ob 9.05 Stališče Komisije za planinske poti | Igor Mlakar, načelnik KPP

ob 9.10 Stališče Komisije za turno kolesarstvo | Jože Rovan, načelnik komisije KTK

ob 9.15 Stališče Komisije za varstvo gorske narave | Janez Bizjak, načelnik komisije KVGN

ob 9.20 Razprava o kriterijih | udeleženci delavnice

ob 9.55 Oblikovanje sklepov

Predstavitev problematika turističnega vodenja in turističnih 
aranžmajev v planinstvu

Organizatorje društvenih dejavnosti, vodnike PZS, mentorje planinskih skupin in predsednike društev vabimo na Delavnico o turi-
stičnem vodenju, na kateri vam bomo predstavili rezultate dogovorov s Tržnim inšpektoratom o ureditvi razmerja med planinskim 

in turističnim vodenjem ter predloge, kako pravilno organizirati planinski izlet in planinski tabor, da ne bo prihajalo do prekrškovnih 
sankcij. Delovna skupina bo predstavila tudi predloge ukrepov PZS za dolgoročno rešitev te problematike. Delavnica bo potekala pred 
Skupščino PZS, v soboto, 14. 4. 2012, ob 9. uri, v prostorih Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož (Grad Ormož) Kolodvorska 9, Ormož.

Film KLIC Z GORA, zmagovalni �lm za nagrado Planinske zveze Slovenije:
Kdaj: v soboto, 14. 4. 2012, 15 min po koncu Skupščine PZS.
Kje: v Kulturnem domu Ormož, Skolibrova 17, Ormož,
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=Skolibrova+17%2C+Ormo%C5%BE&hpage=my&o�

Film Klic z gora osvetli zgodovinski razvoj reševanja v slovenskih gorah in 
predvsem stanje duha takrat in danes. Gorski reševalci dovolijo vpogled v svoj 
intimni svet želje pomagati, svet strahov, dilem in odgovornosti. V �lmu se meša 
dokumentarni in igrani pristop, ki gledalcu približa ozadje prave reševalne akcije. 
Uporabljenih je veliko arhivskih posnetkov od zasebnih in muzejskih zbirk, arhiv 
RTV in tudi nekaj odlomkov iz slovenskih igranih �lmov, ki se navezujejo na 
tematiko reševanja v gorah. Del zasebnih arhivov bo tako prvič pokazan javno. 
V celotno produkcijo je bilo vključeno veliko posameznikov in organizacij, ki 
so sodelovali pri nastajanju �lma. Film je posvečen 100-letnici organiziranega 
gorskega reševanja v Sloveniji.

Na 6. mednarodnem festivalu gorniškega �lma Domžale 2012 je �lm Klic z gora prejel kar tri nagrade: nagrado občinstva, nagrado 
za najboljši alpinistični �lm in nagrado Planinske zveze Slovenije.

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=kolodvorska+9%2C+ormo%C5%BE&hpage=my&offset 
 http://www.pzs.si/novice.php?pid=6752
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6774
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=Skolibrova+17%2C+Ormo%C5%BE&hpage=my&off
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Dan slovenskih planincev in 100-letnica 
organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji

Planinska zveza Slovenije

Druga napoved programa: Dan srečanja vseh generacij planincev in dan, ko bodo praznovali gorski reševalci. 
V letošnjem letu, natanko 16. junija 2012, bo Dan slovenskih planincev v organizaciji PZS  prvič organiziran ob sodelovanju MDO PD 
Gorenjske in gorskih reševalcev z Gorenjske ter Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. Dogajanje tega dne se bo odvijalo na dveh 
prireditvenih prostorih:

1. dogajanje pri Slovenskem planinskem muzeju:
Bogat program v Slovenskem planinskem muzeju: ogled muzeja in razstave 100-let organizirane gorske reševalne službe v Sloveniji, v 
muzeju pa bodo pripravili tudi vrsto zanimivih delavnic za odrasle in otroke.
Družabni del pripravila tudi MK PZS: v dopoldanskem času bo v dvorani SPM potekala svečana podelitev priznanj dobitnikom Zlatega 
znaka Mladega planinca. Za družine, posameznike, mentorje in njihove skupine bosta pripravljeni dve dogajanji pod naslovom PLANIN-
SKA PUSTOLOVŠČINA (orientacijska pustolovščina s planinskimi vrlinami in POLJANA ZABAVE (planinske družabne igre).
Za vse udeležence, ki se bodo ustavili v Mojstrani, bo zanimiva PLEZALNA STENA in 
simulacija smučarskih skokov. 
Na bližnjem Grančišču bo PRIKAZ GORSKEGA REŠEVANJA V STENI.

2. Drugi prireditveni prostor v Kranjski Gori:
V dvorani VITRANC bo na ta dan prav tako ponudil vrsto zanimivih dogajanj:
V dvorani bo INFO točka za vse prireditve, pripravljene bodo zloženke, promocijsko gradivo, na voljo bodo edicije Planinske založbe, 
promoviral se bo Planinski vestnik, na ogled bo razstava Življenje pod Triglavom, marsikoga bo pritegnil prikaz planinske in alpinistične 
opreme z demonstracijo, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali PowerPoint prezentacijo s prikazom dejavnosti PZS. Organizirano bo tudi 
tekmovanje iz planinskih veščin.

Za pohodnike bo ta dan Kranjska Gora izhodišče za vrsto zanimivih izletov:
•	 MAVRINC – krožna pot (voden izlet)
•	 Iz KRANJSKE GORE čez ROBE NA SREDNJI VRH – krožna pot (voden izlet)
•	 Iz Kranjske GORE do PLANICE in ogled SMUČARSKIH skakalnic (voden izlet)
•	 Ogled Kranjske gore do jezera Jasna, LIZNJEKOVE HIŠE in srečanje s teto Pehto

3. Ljubiteljem kolesarjenja smo v tem dnevu pripravili dva kolesarska izleta:
•	 iz Kranjske gore do Tamarja, 22 km in 
•	 iz Kranjske Gore na Tromejo, 35 km

Dogajanja na vseh prizoriščih in izletih se bodo zaključila do 14. ure, ko se bodo vsi planinci zbrali pod žičnico v Kranjski gori, saj bo tam 
prikaz vaje reševanja iz žičnice, iskanje z reševalnimi psi in reševanje z uporabo helikopterjev. 

Po vaji bo ob 15. uri skupen slovesni sprevod gorskih reševalcev in prikazana dejavnost GRS, sorodnih organizacij v okviru Alpe–Adria, 
vključila se bodo planinska društva s praporji. Sprevod se bo pomikal v smeri proti dvorani Vitranc. V dvorani bo takoj za tem sledila 
slavnostna prireditev s kratkim kulturnim programom in nagovori.  Sledil bo zabavni del z druženjem in planinsko zabavo, poskrbljeno 
bo tudi za prehrano.

Organizacijski odbor je pripravil zloženko z natančno časovnico za posamezna dogajanja. Vsa dogajanja bodo natančneje opisana na 
spletni strani PZS in na Facebook strani PZS. 
Vabimo vas, da se vseh prireditev in tudi pohodov/izletov, ki jih pripravljamo za vse generacije, udeležite v čim večjem številu.

Planinska zveza Slovenije na 6. mednarodnem 
festivalu gorniškega �lma

Zdenka Mihelič

V Cankarjevem domu v Ljubljani je od 2. do 6. aprila 2012 potekal 6. mednarodni festival gorniškega �lma Domžale (IMFFD). V 
okviru festivala ste si lahko ogledali odlična predavanja in gorniške �lme, ki so vas skoraj teden dni navduševali skozi gore, sneg, 

gozdove, sten, plezanja, različnih kultur, navad ... in najrazličnejših lepot.

Po lanskoletnem prvem sodelovanju Planinske zveze Slovenije na tem festivalu je Planinska zveza sodelovala tudi letos, pripravili smo:

•	 PROGRAM ZA NAJMLAJŠE IN MLADE planince v sodelovanju s festivalom IMFFD:
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- otroški program za najmlajše in prvo triado smo pripravili v torek, 3. aprila, in v četrtek, 
5. aprila, obakrat ob 10. uri. Program je za bil udeležence brezplačen, saj ga je podarila 
Planinska zveza Slovenije.
Kako smo se imeli: na spletnem mestu PZS, http://www.pzs.si/novice.php?pid=6835, in na 
http://borut.blog.siol.net/2012/04/06/mlade-gore/.

- mladinski program za drugo in tretjo OŠ ter vse ostale mlade planince (in vse mlade po 
srcu), v torek, 3. aprila, ob 17. uri, kako je bilo: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6834.

•	 Okrogla miza PZS in GRZS, v sredo, 4. aprila 2012, popoldne, pripravili sta jo Planinska 
zveza Slovenije in Gorska reševalna zveza Slovenije ob 100-letnici organiziranega gor-
skega reševanja v Sloveniji. Okrogla miza je osvetlila sedanje stanje gorskega reševanja 
pri nas in odgovorila na dileme, ki jih prinašata sodobni način življenja in obiskovanje 
gora. Tema okrogle mize je bila namenjena vsem, ki hodijo v gore. Svoje poglede so 
predstavili gorski reševalci, obiskovalci gora ter predstavniki PZS. 

•	 Predavanje Charakusa 2011: Luka Stražar in Nejc Marčič, prejemnika zlatega cepina 2012 za najpomembnejši alpinistični vzpon na 
svetu za leto 2011, sta v petek, 6. aprila 2012, v Kosovelovi dvorani, predstavila vzpon Sanjači zlatih jam in odpravo Charakusa 2011, 
spregovorila sta o občutkih ob tako velikem uspehu, o vloženem trudu in novih izzivih.

•	 Podelili smo Nagrado PZS. Žirija PZS v sestavi Jože Mihelič (predsednik žirije, TNP), dr. Milan Naprudnik (Komisija za varstvo gor-
ske narave PZS) in Zdenka Mihelič (PZS) je izbrala najboljši �lm, ki vzpodbuja dobro prakso v gorah (v skladu z Alpsko konvencijo). 
Nagrado je prejel �lm Klic z gora.

•	 Planinska zveza Slovenije je med planinska društva, ki so v letu 2011 najbolj povečala članstvo ali katerih markacisti PZS so v 2011 
opravili največ prostovoljnih ur ali tistim, ki so v zadnjem obdobju organizirala večje planinske dogodke v sodelovanju s PZS, razdelila 
200 kart za ogled �lmov ali za udeležbo na mladinskem programu.

•	 Planinska zveza se je predstavljala tudi z dejavnostmi in z edicijami Planinske založbe PZS.

Otroci so si ogledali risanke, poslušali pravljice, se 
srečali z gorskim reševalcem in 

reševalnim psom ter … postali tudi drevesa, 
foto Zdenka Mihelič

Zaključna 
prireditev 
akcije Očistimo 
Slovenijo 2012

Tone Tomše

V četrtek, 5. aprila 
2012, je na Go-

spodarskem razstavi-
šču v Ljubljani potekala zaključna prireditev 
projekta »Očistimo Slovenijo 2012«, na kateri 
so bili predstavljeni končni rezultati z letošnje 
akcije.

Tudi letos je akcija povezala več kot 
270.000 ljudi, ki so čistili na približno 3.500 
divjih odlagališčih in iz narave odstranili oko-
li 5.000 ton odpadkov. Sodelovalo je okoli 
130.000 otrok in mladine iz 600 osnovnih in 
srednjih šol ter vrtcev in več kot 4.000 društev, 
organizacij in podjetij. Od tega se je za dejavno 
soustvarjanje projekta odločilo tudi prek 200 
organizacij, zvez in podjetij. Največja ude-
ležba je bila v občinah Naklo, Velika Polana 
in Mirna Peč. Organizatorji akcije Očistimo 
Slovenijo so vsem posebej zaslužnim podelili 
posebna priznanja.

Partner v projektu »Očistimo Slovenijo 
2012« je bila tudi Planinska zveza Sloveni-

je. V akcijo se je organizirano vključilo 57 
planinskih društev. Mnogi člani planinskih 
društev, pa so sodelovali v okviru organizira-
nih akcij na njihovem lokalnem nivoju.

Zaključno prireditev sta povezovala am-
basadorja projekta Katarina Čas in Jure Karas, 
za glasbeno popestritev je poskrbel Rok Trkaj, 
za humor pa Tin Vodopivec.

Ob uradnem zaključku akcije je zbrane 
po video povezavi nagovoril tudi predsednik 
države Danilo Türk, častni pokrovitelj ak-
cije. V nagovoru je izpostavil, da je civilna 
iniciativa močno mobilizirala našo družbo 
za pomemben cilj. Prepričan je, da ne bi bilo 
dobro, da se akcija nadaljuje na enak način, 
kot je bila začeta. »Nadaljevati jo moramo na 
nove načine. Eden izmed njih je ta, da ob letu 
osorej naredimo veliko konferenco, ki bi pove-
zala vse pomembne dejavnike v Sloveniji za 
oceno, kako daleč smo prišli v gradnji sistema 
za predelavo in uničevanje odpadkov, in da 
ugotovimo, kaj v tem sistemu še manjka,« je 
izpostavil predsednik države.

Ugotovil je, da je treba v naši družbi storiti 
še marsikaj. »Želel bi, da bi iz prakse povzeli 
najboljše rešitve in jih povezali v učinkovit sis-
tem. Potrebujemo sistem, ki bo zagotavljal, da 
se z odpadki ravna razvoju primerno,« je še 
dejal dr. Türk. Dodal je, da bo civilna družba 
še naprej pobudnik, vendar morajo sodelovati 
tudi država, podjetja in pristojne organizacije.

Vsem, ki ste v akciji sodelovali, najlepša 
hvala.

Planinski 
dogodki v 
Nedelu in Delu

Zdenka Mihelič

Planinska zveza Slovenije se je za dobro 
planinstva in še boljšo prepoznavnost 

planinskih aktivnosti dogovorila s časopisno 
hišo Delo za sodelovanje: za objave v Nedelu 
in Delu.

Planinska zveza Slovenije se je za dobro 
planinstva in še boljšo prepoznavnost ak-
tivnosti s časopisno hišo Delo dogovorila 
za sodelovanje - v tiskanih objavah Dela in 
Nedela smo se dogovorili za stalne objave s 
povabili na izlete, pohode in aktivnosti pla-
ninskih društev/klubov, dogodke in uspo-
sabljanja PZS ... 

V Nedelu jih boste tako lahko spremljali 
ob nedeljah (povabila na aktivnosti naslednje-
ga konca tedna), v Delu,v sredinem Tripu, pa 
bodo izpostavili posamezni dogodek.

Kmalu se obetajo še druge oblike sode-
lovanja, prav posebne za planinska društva/
klube – spremljajte našo spletno stran in ob-
jave v časopisih Delo in Nedelo.

Vabljeni torej k spremljanju naših in vaših 
dogodkov!

AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6835, in na http://borut.blog.siol.net/2012/04/06/mlade-gore/
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6835, in na http://borut.blog.siol.net/2012/04/06/mlade-gore/
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6834.
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DELO KOMISIJ PZS

KOMISIJA ZA 
ALPINIZEM

SP v lednem 
plezanju 2012 
zaključen, Tjaša 
Kosič uspešna in 
zadovoljna

Zdenka Mihelič

V soboto, 10. marca 
2012, se je v Kirovu 

z zadnjo tekmo svetovnega pokala v tekmo-
valnem lednem plezanju UIAA 2012 zaključil 
letošnji svetovni pokal. Na zadnji tekmi je bila 
naša reprezentantka Tjaša Kosič v hitrosti edina 
od drugih tekmovalk takoj za Rusinjami.

Tekma v Kirovu, letošnja peta tekma svetov-
nega pokala v tekmovalnem lednem plezanju 
UIAA 2012, je potekala vsa v ruskem vzdušju, 
saj so med tekmovalci močno prevladovali 
Rusi. Naša reprezentantka Tjaša Kosič, ki se je 
edina od slovenske ekipe udeležila vseh tekem 
letošnjega SP, se je v hitrostnem plezanju edina 
uvrstila med Rusinje oz. prva od drugih tekmo-
valk je bila za Rusinjami. Tako je Slovenija med 
narodi dosegla v hitrostnem plezanju 2 mesto.

V težavnosti je Tjaša dosegla 19. mesto, v 
hitrostnem plezanju pa 13. V hitrosti so bile vse 
tekmovalke na mestih pred njo Rusinje, nobe-
na od tekmovalk iz drugih držav pa ni uspela 
prehiteti Tjaše.

Tjaša je bila s svojo uvrstitvijo zelo zadovolj-
na, takole je dejala po zaključku tekme v Kirovu:

»V težavnosti sem mela spet smolo, rokavica 
se mi je vpela v komplet in posledično je sledil 
padec. V hitrosti pa sem dala vse od sebe in sem 
tudi zelo zadovoljna s svojo uvrstitvijo. Torej, če 
gledamo po državah smo na drugem mestu :).«

Tjaša Kosič, foto Rožle Bregar

V skupnem seštevku je Tjaša v težavnosti 
izboljšala uvrstitev z lanskega SP (letos je bila 
16.), v hitrosti pa je bila eno mesto slabša (9.). 
A če pogledamo, da so pred njo tudi v skupni 
razvrstitvi le Rusinje, lahko rečemo, da je tudi 
Slovenija na drugem mestu odlična!

V skupnem seštevku je med ženskami 
zmagala prva favoritinja in tudi tokratna 
zmagovalka tekme v Kirovu – Italijanka An-
gelika Rainer, na drugem mestu se je v skupni 
razvrstitvi uvrstila Maria Tolokonina, tretja 
pa je bila Anna Gallyamova (obe iz Rusije).

Letošnjo slovensko reprezentanco v tek-
movalnem lednem plezanju so sestavljali:
•	Tjaša Kosič, ŠPO PD Jesenice – udeležila se 

je vseh pet tekem SP UIAA 2012
•	Janez Svoljšak, AO PD Kranj (debitant na 

tekmah SP) – udeležil se je tekme v Cheon-
gsongu/Južna Koreja)

•	Jernej Vukotič, ŠPO/AO PD Radovljica – 
udeležil se je tekme v Saas Feeju/Švica

•	Matevž Vukotič, ŠPO/AO PD Radovljica – 
udeležil se je tekme v Saas Feeju/Švica, in do-
segel izvrstno 3. mesto v hitrostnem plezanju

Tjaši in ostalim reprezentantom čestitamo 
za uspehe na letošnjih tekmah SP v tekmo-
valnem lednem plezanju!

SVETOVNI POKAL 2012, skupna razvrstitev 

TEŽAVNOST:
moški
1. Maxim TOMILOV, RUS
2. Alexey TOMILOV, RUS
3. Heeyong PARK, KOR
58. Matevž VUKOTIČ, SLO
Skupno 74 moških s točkami v letošnji sezoni.

ženske
1. Angelika RAINER, ITA
2.Maria TOLOKONINA, RUS
3.Anna GALLYAMOVA, RUS
16. Kosič Tjaša SLO
Skupno: 48 tekmovalk.

HITROST
moški
1. Kirill KOLCHEGOSHEV, RUS
2. Alexey TOMILOV, RUS
3. Pavel BATUSHEV, RUS
17. Matevž VUKOTIČ, SLO
26. Jernej VUKOTIČ, SLO
Skupno 74 tekmovalcev.

ženske
1. Maryan FILIPPOVA, RUS
2. Maria KRASAVINA, RUS
3. Maria TOLOKONINA, RUS
9. Tjaša KOSIČ, SLO
Skupno 34 tekmovalk.

Zbor načelnikov 
alpinističnih 
kolektivov – 
zagnani v 2012

Jasna Pečjak in Zdenka Mihelič

V torek, 20. marca 2012, je v Kranju potekal 
Zbor načelnikov alpinističnih odsekov/

klubov. Udeležilo se ga ja 22 načelnikov oz. 
namestnikov klubov/odsekov.

Na zboru so pregledali delo Komisije za alpi-
nizem PZS v letu 2011, ga �nančno ovrednoteno 
tudi potrdili, sprejeli pa so tudi plane za naprej; 
med drugim tudi načrte za slovensko mladinsko 
alpinistično reprezentanco (SMAR), ki jo bo 
vodil alpinist Marko Prezelj. Delo Komisije za 
alpinizem je bilo v letu 2011 plodno in zagnano.

Zbora se je udeležil tudi predsednik PZS 
Bojan Rotovnik (na sliki desno), ki je zagotovil 
podporo Planinske zveze Slovenije alpinizmu – 
tako moralno kot tudi �nančno podporo SMAR 
reprezentanci, ki naj bi letos zaživela

Načelnik Komisije za alpinizem PZS Miha 
Habjan je v poročilu dejal: »Poleg ustaljenih akcij 
KA, tako na področju vrhunskega alpinizma 
kot pri vzgoji in izobraževanju, je bil v 2011 
glavni poudarek na začetek delovanja slovenske 
mladinske alpinistične reprezentance - SMAR. 
Kljub temu, da se je uradni začetek prestavil v 
2012 je bilo večino priprav opravljenih v 2011. 
Druga stvar, ki pa je tudi zelo zaznamovala 
delovanje KA v 2011, je bilo sodelovanje 
KA s službami PZS pri pripravi nove oblike 
zavarovanja za alpiniste (in ostale aktivnejše 
gornike) za naslednja tri leta. Zavarovanje za 
alpiniste je z A in predvsem A+ članarino pri PZS 
sedaj boljše kot je bilo v preteklih letih. Vseeno 
bo v prihodnjih letih potrebno še dodatnega 

Miha Habjan, načelnik KA PZS (levo), strokovni 
sodelavec KA PZS Matjaž Šerkezi in Jasna 

Pečjak, vodja Podkomisije za tekmovalno ledno 
plezanje KA PZS, foto Andrej Pečjak
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poglobljenega dela na tem področju. Velika 
zasluga za to gre prav KA in njenim zunanjim 
sodelavcem, ki so skupaj s službami PZS delali 
na tem projektu. KA je v letu 2011 pri različnih 
projektih dobro sodelovala s KOTG.

Prav tako je KA poglobila sodelovanje z 
vodstvom in službami PZS. Sodelovanje je bilo 
v 2011 dobro in uspešno. KA se je tudi aktivneje 
vključevala v UO PZS. Za KA je zelo pomembna 
je tudi �nančna pomoč, namenjena s Planinskega 
sklada, ki ga je v 2011 vodstvo PZS skupaj z UO 
PZS namenila mladim perspektivnim alpinistom.

Z izpeljanim programom aktivnosti v letu 
2011 smo lahko zadovoljni, vedno pa ostajajo 
zadeve, ki so še za urediti. To ostaja izziv in naloga 
KA v 2012 in v prihodnje.«

Tabor 
perspektivnih 
alpinistov 
Chamonix 2012

Boris Lorenčič

Od 16. do 24. marca 2012 je v Chamo-
nixu potekal tradicionalni zimski tabor 

perspektivnih alpinistov. Vodja tabora je bil 
Boris Lorenčič, pomočnik pa Matej Kladnik

Udeleženci tabora: Jan Podgornik, Matic 
Košir, Igor Kremser, Luka Stražar, Nejc Marčič, 
Anže Šavs, Bojan Hribernik, Nejc Kurinčič, Rok 
Kurinčič, Matjaž Dušič.

Med petnajstimi prijavljenimi smo izbrali 
deset udeležencev. Pri izboru smo dali pred-
nost izkušnjam, čeprav so nekateri udeleženci 
že presegali predvideno starost (največ 25 let) 
in nekateri še niso opravili izpita za alpinista. 
Med temi jih šest še nikoli ni bilo v Chamonix-u, 
trije so pa del tabora zaradi nominacij preživeli 
na aktivnostih za podelitev nagrade zlati cepin. 
Nekoliko je presenetilo nizko število prijavlje-
nih, predvsem tistih mladih alpinistov, ki so 
sicer med bolj aktivnimi. 

Ker že nekaj zadnjih let v spomladanskem 
terminu ledno-snežne razmere niso najboljše, bi 
bilo v prihodnje vredno razmisliti o alternativni 
rešitvi. Mnenja sem, da bi bilo smiselno tabor 
prestaviti na september, saj je takrat zadnja leta 
dosti možnosti za ledno plezanje v alpskih ste-
nah, kot tudi za plezanje v skali. Morda bi lahko 
celo združili poletni in zimski tabor. Vsekakor 
je potrebno zbrati ideje in mnenja ter poiskati 
najprimernejšo rešitev.

Razšli smo se v lepem vremenu in vsi z novi-
mi izkušnjami. Prepričan sem, da bodo nekateri 
nove informacije s pridom nadgradili. Vsem 
udeležencem se zahvaljujem za sodelovanje in 
upam, da se še kdaj navežemo na skupne vrvi.

Nekaj izmed aktivnosti in opravljenih 
vzponov:
•	Hribernik/Šavs: Le Fil a Plomb 

(III 4+, 700 m) – Rognon du Plan
•	Kremser/Košir: Col du plan gully 

(II/4,4a 600 m) – Col du Plan
•	N. Kurinčič/Podgornik/Kladnik: Col du 

plan gully (II/4,4a 600 m) – Col du Plan
•	Dušič/R. Kurinčič: M6 Solar 

(III, M5+, 200 m) – Mont Blanc du Tacul
•	Marčič/Stražar: Rébu�at/Terray 

(V, 5, M,550 m, obrnila 2 raztežaja pod 
vrhom) – Col des Pèlerins

•	Hribernik/Košir: Frendo-Ravanel 
(II, 5, 500 m) – Aiguille Carree

•	Kremser/Kladnik: Faraon 
(II, 4+, 5c, 400 m) – Pointe Farrar

•	N. Kurinčič/R. Kurinčič: Frendo Spur 
(V, 5c, 1200 m) – Aiguille du Midi

•	Šavs/Podgornik/Lorenčič: Modica-Noury 
(III, 5+, 500 m) – Mont Blanc du Tacul

•	Marčič/Stražar: Slave to the Rhythm 
( IV, 6+, 350 m, obrnila na vstopu zaradi 
slabih razmer) – Mont Blanc du Tacul

•	Šavs/R. Kurinčič: Gabarrou-Albinoni 
(III, 4+, 500 m) – Mont Blanc du Tacul

•	Hribernik/Košir: Frendo Spur
 (V, 5c, 1200 m) – Aiguille du Midi

•	Podgornik/Kladnik: M6 Solar 
(III, M5+, 200 m) – Mont Blanc du Tacul

•	Šavs/R. Kurinčič: Frendo-Ravanel 
(II, 5, 500 m) – Aiguille Carree

•	Dušič/Lorenčič: Le Fil a Plomb
(III 4+, 700 m) – Rognon du Plan

V smeri Frendo Spur, foto Nejc in Rok Kurinčič

Kategorizacija 
za leto 2012 – 
pomladanski rok

Boris Lorenčič

Vse registrirane člane alpinističnih odse-
kov/klubov – kandidate za kategorizacijo 

– prosimo, da oddajo seznam alpinističnih 
tur v sezoni 20011/2012 (obdobje od 16. 4. 
2011 – 15. 4. 2012) najkasneje do petka, 20. 
aprila 2012.

Prijave za kategorizacijo sprejemamo 
izključno v elektronski obliki na naslov: 
alpinizem@pzs.si, zadeva: kategorizaci-
ja_pomlad12.

1. Upoštevali bomo samo popolne prijave, 
oddane do zgoraj navedenega roka in 
pripravljene v skladu s temi navodili.

2. Za kategorizacijo lahko kandidirajo samo 
v tekočem letu registrirani alpinisti.

3. Kandidat lahko odda največ 20 vzponov, 
s katerimi kandidira za kategorizacijo, na 
obrazcu 'Pregled tur'.

3a. Za vse prvenstvene vzpone se poleg ob-
vezne skice pošlje tudi fotogra�jo stene 
z vrisano smerjo, sicer se smeri ne more 
upoštevati za kategorizacijo.

3b. Za vse smeri izven Slovenije je potrebno 
priložiti skico.

3c. Za prvenstvene vzpone in vse vzpone 
izven Slovenije izpolnite priloženi obrazec 
'Ocene po raztežajih', v katerem navedite 
ocene vseh posameznih raztežajev v sme-
ri.

4. lpinisti, ki so bili poškodovani, naj poleg 
prošnje za podaljšanje razreda priložijo 
originalno zdravniško spričevalo o po-
škodbi.

Obrazec 'Prijava za uveljavljanje statusa 
kategoriziranega športnika' izpolnijo tisti al-
pinisti, ki bodo oddali prijavo za kategorizaci-
jo prvič oz. obrazca do sedaj še niso izpolnili.
Vsi obrazci so na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6838.

Za kategorizacijo: Tadej Debevec
Miha Habjan, načelnik KA PZS

Zahvala pri organizaciji gre tudi Mihi Habjanu 
in Matjažu Šerkeziju, ki sta sodelovala pri 
organizaciji v imenu Komisije za alpinizem 
PZS.

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6833.

DELO KOMISIJ PZS

mailto:pinizem%40pzs.si?subject=kategorizacija_pomlad12
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6838
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6833
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KOMISIJI ZA 
ŠPORTNO 
PLEZANJE

Slovenia 
Climbing 
team v enem 
popoldnevu

Grega Šeliga – Šeli

8. marec 2012 bo za slovensko balvansko 
plezanje nov mejnik vrhunskih dosežkov 

naših mladih plezalcev, ki so med pripravami 
na novo sezono svetovnega pokala v francoski 
balvanski meki Fointanbleau v samo enem 
plezalnem popoldnevu splezali kar šest pro-
blemov z oceno 8a in več!

Poglejmo od bliže, kako se je praznik žena 
začel za naše fante. Po zajtrku in jutranji de-
bati, v kateri sektor in na kakšne »bolderje« 
bomo šli, je padla začetna destinacija. Kombi 
pod Šelijevo težko nogo je zdrvel v sektor Bo-

RAZPIS izpitov 
za alpiniste v 
letu 2012

Izpiti za naziv alpinist bodo potekali po 
naslednjem programu:

Datum Izpitni rok tematika

sobota, 12. 5. 1. rok
Zimska in lede-
niška tehnika, 
prva pomoč

nedelja, 13. 5. 1. rok Letna tehnika

torek, 15. 5. 1. rok Teorija

sobota/nedelja,  
2.–3. 6. Popravni rok Praktični del

torek, 29. 5. Popravni rok Teorija

15. 6.–30. 9. Izpitna tura

Vse obveščanje bo potekalo izključno preko 
elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako 
bo vse objavljeno na spletni strani KA PZS pod 
rubriko Usposabljanje.

Kotizacija za izpite je 100 €, za popravni 
rok pa 50 €. Na osnovi prijav in v primeru iz-
polnjevanja vseh pogojev bo vsem kandidatom 
(oziroma njihovim odsekom/klubom) PZS po-
slala račun. Zato kotizacije ne plačujte vnaprej. 

Rok prijav je ponedeljek, 23. april 2012 in 
jih je treba poslati na naslov:
PZS, Komisija za alpinizem – izpiti za alpi-
niste, Dvorakova 9, p. p. 214, 1001 Ljubljana

Posebna 5-članska komisija bo pregledala 
ustreznost prijav v sredo, 25. aprila 2012, 

Informativni sestanek (sicer neobvezen) 
vseh kandidatov bo v dveh krajih:
 v ponedeljek,16. aprila 2012 ob 18. uri v 
Velenju(Dom SLO/Civilna zaščita/Občinsko 
redarstvo, Kopališka 3)
v torek, 17. aprila 2012 ob 18. uri v Kranju 
(Tehniški šolski center Kranju, Kidričeva 55, 
1. nadstropje, učilnica št. 352)

Prijava mora vsebovati:
1. obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«
2. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za 
starejšega pripravnika«
3. obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem 
stanju«

Opozarjamo, da kasnejših prijav v 
nobenem primeru ne bomo upoštevati.

Vsem kandidatom priporočamo, da si natanč-
no preberejo prilogo Izpiti za naziv alpinist 
2012 - INFO, ki je priloga tega dopisa.
Vse morebitne nejasnosti na: 
tomo.cesen@pzs.si

Razpis in vsi obrazci so na spletnem mestu 
PZS: http://www.pzs.si/novice.php?pid=6838.

Vodja usposabljanja pri KA PZS Tomo Česen
Načelnik KA PZS Miha Habjan

Alpinistična 
odprava Rocky 
Moutain 2012 

Dejan Koren

Alpinistična odprava Rocky Mountian 
2012 je na pot odšla 13. marca 2012, 

vrnila pa se je 4. aprila 2012. Odpravo so se-
stavljali vodja Dejan Koren (AO PD Vipava) 
ter člani Mitja Šorn (AO PD Jesenice), Jernej 
Arčon (AO PD Nova Gorica) in Andrej Erceg 
(AO PD Črnuče).

Najlepše se je vrniti tja, kjer smo najraje. Leta 
2008 sem bil prvič v Kanadi in že takrat, preden 
smo odšli, sem si rekel, da se bom zagotovo sem 
še vrnil. Takrat je bilo res divje dobro. Od ena-
indvajset dni smo imeli kar dvajset plezalnih 
dni. Bili smo res dobra ekipa: Milena in Miha 
Praprotnik ter Jure Juhasz in ja.

Sedaj, ko to pišem sem spet tu v moji rajski 
destinacji, tu v deželi slapov, kombiniranih smeri 
in dobrih hribov za smučarje in alpiniste. In prav 
zaradi teh hribov in sten smo se sedaj vrnili. A 
stvari se ne izidejo vedno tako kot mi hočemo, 
narava ga velikodušno sipa iz neba od februarja 
sem in snega je grozovito veliko, povsod je bolj 
ali manj razglašena četrta stopnja za nevarnost 
proženja plazov. Res noro. Ampak plezati in 
migati se da. Plezamo težje slapove in mix smeri, 
ki so bolj ali manj blizu cest in so kolikor toliko 
na varnih območjih od izpostavljenih pobočji 
s tonami bele pošasti. 

Plezalsko gledano je bilo super, ker smo 
plezali v glavnem vse dni. Z alpinističnega 
oz. ciljnega vidika, pa ne, ker razmere niso 
dovoljevale niti poizkusiti v večjih stenah. 
Niti dva dni ni bilo zaporedoma stanovitno 
vreme. Smo pa zares veliko plezali in to tudi 
ogromno šteje.

Pomebnejši vzponi na odpravi Rocky Moun-
tain 2012:
•	Lucky Lager (M7+, WI6-, 250 m), Andrej 

Erceg in Dejan Koren
•	Call of the Curtain (M7+, WI6, 125m), Jernej 

ARčon in Dejan Koren
•	French Reality v Stanley Heandwall (V, M6, 

WI6+, 150 m), Andrej Erceg in Dejan Koren
•	�e Replicant (V, WI6/6+, X, 150 m), Jernej 

Arčon in Dejan Koren

Celotna ekipa, foto Dejan Koren

•	Teddy Bear´s Picnic v Stanley Heandwall 
(V, M6 A0, WI6, 200 m), Andrej Erceg in 
Dejan Koren

•	Nemesis v Stanley Heandwall (V, WI6, 160m), 
Jernej Arčon in Dejan Koren

Več na spletnem mestu PZS: 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6851.

V French Reality, foto Andrej Erceg

http://ka.pzs.si/javno/dokumenti/karta_velenje1000.jpg
http://ka.pzs.si/javno/dokumenti/karta_velenje1000.jpg
http://ksp.pzs.si/Struktura/Izobrazevanje/ISP1/Teh.center.Kranj.jpg
mailto:tomo.cesen%40pzs.si?subject=
PZS: http://www.pzs.si/novice.php?pid=6838
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6851
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uligny, ki je 15 min od baze in že smo zbrani 
pred Gecko balvanom. Klemen Bečan hitro 
osvoji gibe v Gecko stand (8a+) in kmalu se 
mu pridruži Jernej Kruder. Brez večjih težav 
se vpričo začudenih nizozemskih reprezen-
tantov znajdeta Jernej in kmalu tudi Klemen 
na vrhu tega znanega problema. Za popoln 
uspeh na tem balvanu poskrbi še Domen 
Ško�c, ki v slabe pol ure spleza še desno linijo 
Les Beaux Quartiers (8a).

Spakiramo in že drvimo v nov sektor 
Recloses. Tam slovenski« top strong 
team«napade Opium (8a). Jernej Kruder 
navduši z odlično predstavo in se na »�ash« 
uspešno znajde na vrhu (torej spleza v prvem 
poizkusu). Vsi fantje pridejo zelo blizu vrha. 
Nekoliko več sreče ima Jure Bečan in spleza 
Opium v spektakularnem stilu, ko mu noge 
odnese daleč v zrak, a kljub temu zadrži 
oprimke in uspešno spleza do vrha. Niti ne 
utegnemo dobro premakniti »crashpadov«, 
že je pripravljen Jernej Kruder na štartu 
Narcotica (8a+)! Vrhunski nastop Jerneja 
nas vse prepriča, da je vrhunsko pripravljen 
saj v vsega dveh poizkusih prepleza ta 
izredno previsen in atletski problem. Kmalu 
pakiramo in že šibamo v nov sektor Rocher 
Oeasioux, kjer Kruder skoraj v prvem 
poizkusu spleza Mandarin (8a). Sledi še nekaj 
odličnih vzponov vseh ostalih v problemih 
do (7c) in skupno še dva dni plezanja pred 
odhodom domov. 

Svetovni pokal 
v balvanskem 
plezanju 2012: 
plezalna stena je nared 
za najboljše plezalce 
sveta

Zdenka Mihelič

Plezalna stena v občini Log – Dragomer je 
pripravljena za tekmovanje za svetovni 

pokal v balvanskem plezanju, ki bo 21. in 22. 
aprila v športnem parku Log. Tekmovanje za 
svetovni pokal na Logu je za plezalce v sezo-
ni svetovnega pokala v balvanskem plezanju 

Klemen Bečan, foto 'Slovenia Climbing Team'

2012 drugo po vrsti. Prvo bo teden dni prej 
na Kitajskem.

Za odlično razpoloženje bodo na �nalnem 
delu tekmovanja skrbeli bas kitarist skupine 
Siddharta Jani Hace, njegov glasbeni prijatelj 
Sergej Ranđelovič in stand-up komik Boštjan 
Gorenc – Pižama. S svojim nastopom jim 
je zagotovo, tako kot lani, uspelo pričarati 

razpoloženje, kakršnega na tekmovanjih za 
svetovni pokal še ni bilo
Okvirni urnik tekmovanja
Sobota, 21. april
10.00–14.30 kvali�kacije – moški (2 skupini)
16.00–20.00 kvali�kacije – ženske (1 skupina)

Nedelja, 22. april
12.00–14.30 pol�nale – ženske in moški
18.30 predstavitev �nalistov in ogled balvanov
19.00 začetek �nala – ženske in moški
21.00 zaključna slovesnost

Vabljeni na ta enkraten plezalski dogodek!

SP Log 2012: 
reprezentanca 
na treningu v 
balvanih

Lorin Möscha

V nedeljo, 1. aprila 2012, je naša reprezen-
tanca na steni v Log-Dragomeru naredi-

la uradni trening, in sicer torej na steni, kjer 

bo 21.–22. aprila 2012 SVETOVNI pokal v 
BALVANSKEM plezanju.

Kljub temu, da je sijal sonček, je bila ste-
na v senci in precej mraz. Reprezentanti so 
se ogreli že na umetni steni v Ljubljani. Ob 
12.00 so prispeli na Log in začeli s simulaci-
jo tekme - plezali so pol�nalne smeri. ŠPD 
Korenjak – organizator tekmovanja – je člane 
pričakal s simboličnim darilom, vsak član je 
prejel sezonsko karto za brezplačno uporabo 
plezalne stene. Celotno skupino je pričakala 
mizica presenečenja, na kateri je bila osvežilna 
pijača, energetski napitki in nekaj prigrizkov 
za posladkat.

Plezanje je bilo časovno omejeno, tako kot 
bo na tekmovanju. Treninga so se udeležili: 
Sergej Epih, Urban Primožič, Klemen Bečan, 
Jernej Kruder in Domen Ško�c, ženski del 
reprezentance Mina Markovič, Katja in Maja 
Vidmar ter Mateja Hohkraut. Dopoldan sta 
bila z njimi Aljoša Grom, ki je bil del posta-
vljavske ekipe (Blaž Rant, David Stepanjan, 
Simon Margon in Aljoša Grom), ki je pripra-

vila balvanske smeri za trening, ter Roman 
Krajnik - trener SLO rep.

Zvečer ob 19.00 so trening ponovili, in 
sicer s simulacijo treninga, na katerem so ple-
zali �nalne smeri. Plezanje je bilo omejeno 
na čas. Na treningu je bil tudi selektor Simon 
Margon. Zvečer smo za opazovalce zakurili 
ogenj, tako da je bilo plezanje nekoliko – vsaj 
na videz – topleje. Po končani simulaciji so se 
reprezentanti poizkusili še v balvanih, ki jim 
so jim med simulacijo treninga delali težave. 
Svoje nekdanje »kolege« je na večerni trening 
prišla gledat in vzpodbujat tudi Natalija Gros, 
ter okoli 50 gledalcev. Po koncu smo na kratko 
pokramljali s selektorjem in reprezentanti. 
Vsi so bili zadovoljni. Omenili so, da se bodo 
čez nekaj dni ponovno oglasili in opravili še 
kakšen trening kot skupina ali posamezno.

Domen Ško�c na steni v športnem parku Log, 
foto Luka Fonda
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Uveljavljanje 
statusa 
kategoriziranega 
športnika 2012

V skladu z dopisom Olimpijskega komiteja 
Slovenije vas pozivamo, da nam na obrazcu 

»Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega 
športnika« pošljete opravljene vzpone (rezul-
tatov tekmovanj ni potrebno pošiljati, ker so 
zbrani na KŠP), ki ustrezajo pogojem za katego-
rizacijo športnih plezalcev in sicer najkasneje:

do petka, 27. aprila 2012, do 24. ure
(za vzpone opravljene od 20. decembra 

2011 do 26. aprila 2012).

Opomba!
Vsi tisti, ki status uveljavljajo prvič, morajo 
poslati oba obrazca (1 in 2) »Prijave za uve-
ljavljanje statusa kategoriziranega športni-
ka« (dobite ga tudi na spletni strani KŠP in 
sicer http://ksp.pzs.si/Struktura/dokumenti.
htm pod Obrazci). Vsi ostali pošljejo samo 
obrazec 1.

Obrazec Prijava za kategorizacijo 20120 je 
na: http://www.pzs.si/novice.php?pid=6839.

Veljavni kriteriji za športno plezanje: 
http://ksp.pzs.si/Struktura/Dokumenti/Ka-
tegorizacija_kriteriji.pdf.

Upoštevali bomo le popolne prijave, ki bodo 
prispele do predpisanega roka, pošljite pa jih 
na elektronski naslov: tomo.cesen@pzs.si. 
Pri poslanem sporočilu zahtevajte potrditev 
prejema maila.

Strokovni sodelavec KŠP PZS Tomo Česen l.r.                                                                                                                           
Načelnik KŠP PZS Borut Kavzar l.r.

VABILO
Komisija za športno plezanje PZS 

vas vabi na ponovni

Zbor načelnikov KŠP,

ki bo v torek, 24. aprila 2012, ob 
18. uri,

v sejni sobi na Planinski zvezi 
Slovenije, Dvorakova 9, 1000 

Ljubljana.

Vljudno vabljeni!

MLADINSKA 
KOMISIJA

Uspešen 
posvet za vodstva 
planinskih taborov

Uroš Kuzman

Mladinski odseki planinskih društev 
vsako leto organizirajo okoli sedem-

deset različnih oblik večdnevnega bivanja 
v gorskem svetu. Še posebej priljubljeni so 
planinski tabori v poletni sezoni, ki za mla-
de predstavljajo vrhunec celoletne planinske 
angažiranosti.

Mladinska komisija PZS je v podporo tej 
dejavnosti 3. marca 2012 v Gorici pri Slivnici 
že četrto leto zapored organizirala posvet za 
vodstva planinskih taborov. Pri njegovi pri-
pravi je aktivno sodelovalo enajst udeležencev 
šole za načelnike, ki se je dva tedna pred tem 
odvijala v Planinskem učnem središču Bavši-
ca. Poleg njih so kot poslušalci in predavatelji 
sodelovali še predstavniki ostalih planinskih 
društev, Mladinske komisije PZS in nekaterih 
drugih organizacij.

Nekdanji podpredsednik komisije Andrej 
Novak je v uvodnem predavanju posvetil 
pozornost tistim, ki se s pripravo taborov 
spopadajo prvič, vzporedno pa je general-
ni sekretar PZS Matej Planko spregovoril o 
pozitivnih vidikih povezovanja planinskih 
društev pri pripravi različnih projektov. Sledili 
sta vsebini družabnosti na taboru v izvedbi 
mladinskih voditeljic Nuše Verdev, Ane Su-
hadolnik in Barbare Bajcer, ter predavanje o 
pravnih vidikih izvajanja taborne dejavno-
sti, ki jih je predstavi Tadej Pugelj, strokovni 
sodelavec Zveze tabornikov Slovenije. Pre-
davanja gostov pa je sklenil Žare Trunšovec 
član GRS Tolmin. Udeleženci so prisluhnili 
tudi različnim praksam in predstavitvam 
programov: družinski tabori (Tadej Pugelj), 
program mladih nadzornikov TNP (Marje-
ta Albinini), prenovljena programa Ciciban 

Družabnost na posvetu, foto Nuša Verdev

planinec in Mladi planinec (Uroš Kuzman), 
mladinski planinski tabor (PD Gornja Rad-
gona in Tolmin), študentski tabor (PD Litija) 
in tritedenski popotniški tabor po Julijskih 
Alpah, ki sta ga za člane Korejske mladinske 
komisije poleti 2009 pripravila Matej Ogorevc 
in Tin Pelc (oba člana PD Domžale).

Gradiva s posveta je dosegljivo na spletnem mestu 
PZS: http://www.pzs.si/novice.php?pid=6749.

Nočni eksponent 
2012 – zmaga 
na daljši progi v 
Domžale

Tonček Mlinarič

V soboto, 10. marca 2012, je v Gornji 
Radgoni z okolico potekalo nočno ori-

entacijsko tekmovanje v organizaciji Planin-
skega društva Gornja Radgona in Mladinske 
komisije Planinske zveze Slovenije.

Tekmovanje je bilo izvedeno v sklopu 
projekta Eksponent, namen katerega je po-
pularizacija planinskih orientacijskih tekmo-
vanj, druženje in dodaten trening za tiste, ki 
tekmujejo v področnih orientacijskih ligah.

Skupno se je tekmovanja udeležilo 37 
tekmovalcev iz 10 planinskih društev. Tek-
movalci so prihajali iz naslednjih društev: 
Domžale, Poljčane, Žalec, Zabukovica, Slivni-
ca pri Celju, Velenje, Šoštanj, Postojna, Ruše 
in Gornja Radgona.

Štirinajst ekip je imelo na izbiro dve kate-
goriji, ki sta se razlikovali glede dolžine proge. 
Tri ekipe, ki so tekmovale na krajši progi, so 
morale najti osem kontrolnih točk, ki so bile 
razporejene na razdalji okrog 11 kilometrov. 
Ostale ekipe pa so se pomerile na progi, dolgi 
okrog 16 kilometrov, poiskati pa so morali 11 
kontrolnih točk, nekaj od teh tudi v avstrij-
skem Bad Radkersburgu.

Zmagovalca na dalji in zahtevnejši progi sta bila 
nepremagljiva člana PD Domžale, 

foto arhiv PD Gornja Radgona

http://ksp.pzs.si/Struktura/Dokumenti/Kategorizacija_kriteriji.pdf
http://ksp.pzs.si/Struktura/Dokumenti/Kategorizacija_kriteriji.pdf
mailto:tomo.cesen%40pzs.si?subject=
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6749
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Zmaga na krajši progi (B kategorija) je 
romala v Ruše, drugo mesto so dosegli tek-
movalci iz Domžal, tretji pa so bili domačini. 
Na daljši progi (A kategorija) so si v močni 
konkurenci vsa prva tri mesta priborili Dom-
žalčani, ekipi PD Gornja Radgona pa sta se 
uvrstili na 4. in 8. mesto.

Delovna akcija v 
PUS BAVŠICA – 
vabljeni

Andrej Barovič

Kot vsako leto bo tudi letos v Bavšici 
potekala delovna akcija v organizaci-

ji Mladinske komisije PZS. Njen namen je 
pripraviti PUS Bavšica na novo sezono pla-
ninskih tečajev.

Opravili bomo nekaj manjših del v hiši in 
okoli nje. Poleg dela pa bo poskrbljeno tudi 
za zabavo. Mogoče se bomo odpravili tudi 
na kakšno krajšo turo. Lepo vabljeni vsi, ki 
želite preživeti delovno-zabavni vikend ob 
vznožju gora.

KDAJ: 27.–29. 4. 2012.
KJE: PUS Bavšica z okolico.
ŠT. UDELEŽENCEV: 20.
CENA: brezplačno.
PRIJAVE: do 15. 4. 2012. Prijavite se preko 
elektronske pošte na naslov: 
andrej.barovic@gmail.com.
Vodja akcije: Andrej Barovič.

Nova spletna 
stran Mladinske 
komisije 
Planinske zveze 
slovenije

Zdenka Mihelič

Na spletnem naslovu http://mk.pzs.si je 
začela delovati nova spletna stran Mla-

dinske komisije PZS, na kateri so zbrane no-
vice s področja dela z mladimi in dela mladih. 
Na spletni strani so predstavljeni komisija 
in njeni člani – mladinski odseki planinskih 
društev. Tu najdete tudi podrobnejše infor-
macije o posameznih usposabljanjih (mla-
dinski voditelji, mentor planinskih skupin ...), 
o nacionalnih programih komisije – Ciciban 
planinec, Mladi planinec, Planinska šola - ter 
o planinskih taborih. Na strani najdete tudi 

vse informacije o tekmovanjih, ki jih komi-
sija organizira skupaj z lokalnimi društvi: o 
šolskem športnem tekmovanju Mladina in 
gore in o tekmovanjih iz planinske orientacije.

Najpomembnejše novice in obvestila 
ter predvsem vabila na dogodke komisije se 
nahajajo v rubrikah Aktualno in Koledar.

Preko strani pa lahko dostopate tudi do 
projektov komisije (zaključenih in tistih v 
stalnem delovanju), ki se predstavljajo na 
ločenih spletnih mestih - prenovljena pro-
grama Ciciban planinec in Mladi planinec, 
revija Gremo pod objem gora, Planinsko učno 
središča Bavšica, projekt Planinske pesmi.

Uporabniki strani lahko preko RSS kanala 
ažurno spremljajo tudi tekoče objave spletnih 
strani Planinske zveze Slovenije, Mladinskega 
sveta Slovenije in Urada RS za mladino.

Vabimo vas na stran Mladinske komisije 
PZS, da vas popelje v svet dela mladih in dela 
z mladimi.

Mednarodni 
seminar in 
posvet Mladi v 
gorah

Vabimo vas na mednarodni posvet Mladi 
v gorah o gorniških programih za delo 

z otroki, mladostniki in mladimi. Posvet bo 
potekal v soboto, 1. 9. 2012, v okviru med-
narodnega seminarja Mladi v gorah, ki bo 
potekal od 29. 8.  do 1. 9. 2012.

V planinski organizaciji se zavedamo, da 
usposabljanje prinaša rezultate na dolgi rok in 
da se ti rezultati poznajo povsod – v odnosu 
do narave, pri rabi gorniške infrastrukture, pri 
ustvarjalnem navdihu, etiki in prevzemanju 
tveganja. Zato je potreben premišljen sistem, 
ki se stalno prilagaja posamezniku, premi-
šljeno sprejema novosti in usmerja trajnostni 
razvoj.

Ali poznamo današnjega mladega obi-
skovalca gora? Kaj v gore prinaša sodoben 
način življenja in na drugi strani skrb za preži-
vetje mladih domačinov v gorskih območjih? Je 
za varno izvajanje v gorah dovolj poskrbljeno 
tako v društvih kot v šolah? Kakšna naj bo 
vloga staršev, vodnikov in inštruktorjev pri 
odkrivanju znanja gora?

Posvet  je namenjen strokovnjakom 
(pedagogom, vodnikom, društvenim de-
lavcem) in raziskovalcem, ki se ukvarjajo z 
gorniškim usposabljanjem mladih v društvih, 

vrtcih, šolah, družinah in drugih ustanovah. 
S posvetom želimo osvetliti starostne skupine 
mladih od 3. do 18. leta starosti.

Posvet organizira Mladinska komisija 
Planinska zveza Slovenije v sodelovanju z 
Mladinsko komisijo Mednarodne zveze 
planinskih organizacij (Youth Commision 
UIAA).

Vse zainteresirane, ki se ukvarjajo z mla-
dimi v gorah vabimo k aktivni udeležbi in 
predstavitvi svojih izkušenj pri delu z mladimi 
na seminarju in na posvetu.

Več podrobnosti v kratkem na www.pzs.si.

Mladinski 
voditelj 
2012 – razpis 
izobraževanja
Mladinska komisija PZS vas vabi na nefor-

malno izobraževanje Mladinskih vodite-
ljev, ki bo letos od 28. julija do 5. avgusta 2012.

Program izobraževanja se bo letos odvijal 
že šestič in je namenjen mladim nad 16 let 
(končan prvi letnik srednje šole)*.

Program seminarja je sestavljen iz vsebin 
planinske šole, gibanja v gorskem svetu, osnov 
javnega nastopanja, spoznavanja s strukturo 
planinske organizacije in dela v mladinskem 
odseku, vse skupaj pa je okusno začinjeno še 
z družabnostjo, seveda. Tako so večeri in noči 
v dolini Bavšice zares dolgi, dnevi pa vedno 
prekratki, čeravno se tečaj odvija sredi poletja.

 Da lahko mladi na izobraževanju dobijo 
potreben zagon za aktivno delo v mladinskem 
odseku kažejo tudi njihove seminarske naloge 
(za pridobitev naziva jih morajo MV narediti 
v enem letu pripravniške dobe po opravljenih 
obveznostih tečaja), ki temeljijo na planinski 
aktivnosti, izvedeni v domačem odseku. 

Kot rezultat preteklih izobraževanj za mla-
dinskega voditelja sta bila ustanovljena dva 
nova mladinska odseka, iz vrst mladinskih 
voditeljev prihaja sedem načelnikov in štiri 
vodje pokrajinskega odbora mladinskih od-
sekov in tudi predsednik Mladinske komisije 
PZS.  Zaživeli so planinski krožki, izvedene 
so bile planinske šole, ekipe z mladimi men-

mailto:andrej.barovic%40gmail.com?subject=
http://mk.pzs.si
www.pzs.si
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SLOVENSKO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE – RAZPIS
Planinska društva lige Smrekovec in Mladinska komisija PZS vabita na 

SLOVENSKO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
~ 12. in 13. maj 2012 ~

Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje predstavlja vrhunec orientacijske sezone. Je državno tekmovanje, na katerega se kvalificirata 
le prvi dve ekipi v kategoriji iz posameznih lig (oz. tri ekipe, če jih v kategoriji na POT tekmuje več kot 6). Ta največji dogodek pod okriljem 
Odbora za orientacijo (OO) pri MK PZS, traja dva oz. za mlajše in lažje kategorije en dan. Tekmovalci v kategorijah C, D in H se preizkusijo 
v številnih orientacijskih zankah na dveh dnevnih (sobota in nedelja) ter na eni nočni (nični) tekmi. Da so rezultati pomešajo pa poskrbijo 
zahtevni teoretični testi iz Planinske šole (PŠ), vrisovanja točk in dodatnega gradiva. Ostale kategorije (pa) se na progo podajo le v nedeljo, 
a tudi njih čakajo testi iz PŠ in dodatnega gradiva. Tekmovanje se sklene z druženjem in podelitvijo priznanj in nagrad najboljšim trem 
ekipam v vsaki kategoriji.

KRAJ TEKMOVANJA Občina Mozirje in okolica
KATEGORIJE kategorija A: učenci do vključno 6. razreda osnovne šole

kategorija B: učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole
kategorija C: mladina (od 1. letnika SŠ do vključno 26. leta starosti)
kategorija D: mlajši člani (starost 27 let in več)
kategorija E: starejši člani (starost 40 let in več)
kategorija F: družine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega razreda osnovne šole)
kategorija G: lažja odprta
kategorija H: težja odprta
Ekipo sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu. Ekipam s po dvema tekmovalcema organizator ne bo dovolil tekmovati.

ZBIRNO MESTO Kategorije C, D, H: sobota, 12. maj, ob 9:00 v Kokarjah 
Kategorije A, B, E, F, G: nedelja, 13. maj, ob 8:00 OŠ Šmihel

DODATNO GRADIVO Dodatno gradivo bo objavljeno na spletnih straneh najkasneje 14 dni pred tekmovanjem.
PODATKI O KARTI: Državna topografska karta DTK 25, merilo 1:25.000, leto izdaje 1998. Karto ekipe prevzamejo na startu.
POSTOPEK PRIJAVE 
za kategorije 
A, B, C, D, E, F: 

Končne rezultate orientacijskih lig posredujejo vodje lig organizatorju tekmovanja do ponedeljka, 30. aprila 2012. Na SPOT se 
uvrstita prvi dve društvi v posamezni kategoriji (tri, če v kategoriji tekmuje vsaj šest planinskih društev). Uvrščenim ekipam bosta 
informacije in potrditev prijave posredovana po elektronski pošti.

POSTOPEK PRIJAVE 
za odprti kategoriji 
G in H: 

Edina omejitev za sodelovanje v odprti kategoriji je, da ekipa šteje od tri do pet članov. Ekipe se lahko odločajo za zahtevnejšo 
dvodnevno ali lažjo enodnevno preizkušnjo. Prijave so možne preko elektronske pošte do 30. aprila 2012.
Naslov za prijave: uros.kuzman@gmail.com.

STARTNINA 20 €/ekipo (kat. A, B, E, F)
32 €/ekipo (kat. C, D)
35 €/ekipo (kat. G, H)

POTREBNI PRIPOMOČKI Za kategorije A, B, E, F in G: kompas, pisalo in piščalka.
Za kategorije C, D in H: kompas, kotomer, šestilo, ravnilo, pisalo, žepni računalo, piščalka in svetilka.

PRAVILA: Tekmovanje bo potekalo po Pravilih za planinska orientacijska tekmovanja (Obvestila PZS, št. 9, oktober 2008). Pravila so bila do-
polnjena 24. septembra 2008.

IDENTIFIKACIJA TEKMO-
VALCEV: 

Vsi tekmovalci morajo imeti s seboj planinsko izkaznico s plačano članarino za leto 2012. Tekmovalci izven PZS morajo imeti s se-
boj dokument (članska izkaznica, osebna izkaznica ipd.) za preverjanje pravilnosti podatkov in identifikacijo (ime, priimek, starost). 

Tekmovanje poteka v vsakem vremenu, zato naj imajo ekipe v primeru slabše vremenske napovedi s seboj primerno zaščito pred vremen-
skimi vplivi. Zaključek je predviden za vse kategorije v nedeljo, 13. maja 2012, do 17. ure. Organizator bo ekipam v C, D in H kategorijah 
zagotovil čaj na cilju, preprosto večerjo in zajtrk, za vse ekipe pa okrepčilo ob prihodu na cilj. Na vsaj eni kontrolni točki na dnevni progi in 
na cilju bo tekmovalcem na voljo brezplačen čaj ali brezalkoholen napitek. Za ekipe, ki tekmujejo na dvodnevni preizkušnji bo organizirano 
brezplačno prenočišče v telovadnici osnovne šole (tekmovalci s seboj prinesejo spalno vrečo in spalno podlogo). 

Vodja organizacijskega odbora SPOT, Načelnik MK PZS,
Uroš Kuzman, 041 887 578  Rok Kovšca

torji se udeležujejo tekmovanj iz orientacije 
in tekmovanja Mladina in gore. 

Mladinski voditelji so v pomoč vodnikom 
pri izvedbi planinskih izletov**, na taborih pa 
poskrbijo za nepozabne družabne trenutke 
in tudi kakšno »luštno« neumnost ...

Danes mreža mladinskih voditeljev zao-
krožuje 80 mladih s potrjenim nazivom in 32 
pripravnikov, ki skupaj prihajajo iz 46 planin-
skih društev. Vsem ostalim letos ponujamo 
novo priložnost. Izkoristite jo!

DATUM tečaja: 28. 7.–5. 8. 2012 (PUS Bavšica).
CENA: 165 EUR (največ 4 iz posameznega 
PD, lahko tudi samoplačniki).

PRIJAVE: do 31. 5. 2012 oz. do zapolnitve 
vseh mest (25 udeležencev).

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov 
Mladinska komisija PZS,  p. p. 214, 1001 Lju-
bljana. Prijavi priložite tudi izjavo o ustre-
znem zdravstvenem stanju ter obrazec za pri-
javo na izobraževanje za mladinske voditelje.
Prijavnico si lahko pretočite s spletnega mesta 
PZS: http://www.pzs.si/novice.php?pid=6815.

*Izjemoma se lahko programa udeležijo 
mladostniki s končano osnovno šolo pod po-
gojem, da svoj interes za udeležbo izkažejo z 
motivacijskim pismom (o sprejemu na seminar 
bo nato odločalo vodstvo tečaja). 

** MV s potrjenim nazivom lahko na iz-
letu opravlja vlogo pomočnika. Tečajniki z 
opravljenimi obveznostmi se lahko udeležijo 
usposabljanja za vodnike PZS brez opravljanja 
sprejemnega izpita in preizkusne ture v treh 
letih od pridobitve naziva.

Za pridobitev naziva Mladinski voditelj 
je potrebno opraviti tečajni del izobraževanja 
in praktični del v obliki seminarske naloge 
na temo priprave aktivnosti v okviru matič-
nega mladinskega odseka v obdobju enega 
leta po seminarju. V vmesnem obdobju je 
kandidat pripravnik. Naziv preneha z 29. 
letom starosti.

mailto:uros.kuzman%40gmail.com?subject=
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DELO KOMISIJ PZS

GOSPODARSKA KOMISIJA
Vabimo vas na

STROKOVNO EKSKURZIJO – ogled nove koče na Dobraču
ki bo v petek, 11., in soboto, 12. maja 2012.

Koča na Dobraču imenovana Dobratsch Gipfelhaus (2143 m), stoji ob televizijskem stolpu pod vrhovoma Dobrača (2167 m in 2166 
m). Stoji v nacionalnem parku Dobrač in na zelo občutljivem vodozbirnem območju. Beljaška sekcija Alpenvereina je 18. junija 2011 
odprla novo kočo na Dobraču in sicer na mestu, kjer je do junija 2010 stala dotedanja koča imenovana Ludwig Walter House. Koča je 
ekološko urejena z najmodernejšo tehnologijo glede čiščenja odpadnih vod, čim manjšo porabo vode, izrabo alternativnih virov energije, 
z moderno čistilno napravo in ostalimi rešitvami. Tako kot Koča na Monte Rosi, ki stoji na višini 2883 metrov v bližini Zermatta v Švici je 
tudi Koča na Dobraču pionirski projekt visoko tehnološke in okolju prijazne arhitekture, ki je nastal z namenom demonstrirati uporabo 
novih tehnologij pri načrtovanju in gradnji. 

POSVET JE NAMENJEN: gospodarjem planinskih društev, oskrbnikom planinskih koč, strokovnim delavcem v planinstvu ter planin-
skim funkcionarjem.

ZBOR UDELEŽENCEV: ob 17. uri na parkirišču na koncu Beljaške alpske ceste (Villacher 
Alpenstrasse) na nadmorski višini 1732 m; cestnina 13 € na avto. Od tu 1 uro in pol hoje po 
lahki označeni poti do koče. Vsem prijavljenim bomo do torka, 8. maja, preko elektronske 
pošte poslali spisek prijavljenih, da se boste lahko dogovorili o skupnih prevozih.

KOTIZACIJA: kotizacija za udeležbo (polni penzion v koči) znaša 55 € na udeleženca. 
Število prijavljenih je omejeno na 20 udeležencev. V primeru več prijav se upošteva vrstni 
red prijavljenih. 

ROK PRIJAV: do četrtka, 26. aprila 2012. 
Lepo povabljeni!

Aleš Glavnik, Bojan Rotovnik,
načelnik GK PZS  predsednik PZS

P R I J A V N I C A 
za strokovno ekskurzijo – ogled nove koče na Dobraču

ki bo v petek, 11., in soboto, 12. maja 2012.
PROSIMO, IZPOLNITE PRIJAVNICO Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI. 

PRI VEČ UDELEŽENCIH IZ ISTEGA PD/ORGANIZACIJE IZPOLNITE ZA VSAKEGA UDELEŽENCA SVOJO PRIJAVNICO.

Ime: Priimek:

El. pošta udeleženca: GSM:

Datum:  Podpis odgovorne osebe PD/organizacije

žig

Prijavnico lahko pošljete v e-obliki na klemen.petek@pzs.si ali v pisni obliki na naslov:
Planinska zveza Slovenije, Gospodarska komisija, Dvorakova ulica 9, p. p. 214, SI–1001 Ljubljana

najkasneje do četrtka, 26. aprila 2012. 

Vsem prijavljenim do tega roka je zagotovljena znižana cena 25 €. Razliko do polne cene krije PZS. To velja samo za tiste, ki se bodo 
prijavili preko planinskih društev. Za vse ostale velja cena polnega penziona.
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KOMISIJA 
ZA TURNO 
KOLESARSTVO

Osnove vodenja 
turnih kolesarjev

Peter Šilak

Seminar o osnovah vodenja turnih kole-
sarjev je potekal v soboto, 24., in nedeljo, 

25. marca 2012, v prostorih Regijske razvoj-
ne agencije Kozjansko v Šentjurju.

Predavalnica se nahaja na podstrešju 
izjemno lepo urejene malomeščanske hiše 
v trškem delu Šenjturja, kjer so tudi sodobno 
urejeni prostori RRA Kozjansko, v pritličju 
pa še lično urejen muzej z zgodovino Rifnika 
in TIC.

Seminar je nastal na pobudo RRA Koz-
jansko v okviru evropskega projekta Wellnes 
3+. Bil je brezplačen in namenjen vsem, ki 
jih zanima turno kolesarsko vodenje. Ude-

leženci so se seznanili s tematiko izobraže-
vanj za turnokolesarske vodnike - vodenje in 
varnost skupine, tehnika vožnje, kolesarska 
oprema, orientacija, planinske in kolesarske 
poti, varstvo narave, pravne osnove in za-
konska ureditev, ter organiziranost turnih 
kolesarjev.

Seminarju je prisostvovalo 12 udele-
žencev, med njimi štirje lokalni turistični 
vodniki. Vsi so imeli kolesarske izkušnje, 
večina pa se je doslej srečevala predvsem s 
cestnim in treking kolesarjenjem.

 V soboto, po koncu teoretičnih preda-
vanj, smo na bližnjem parkirišču izvedli 
vaje iz tehnike vožnje, kjer so udeleženci 
ob skrbno izbranih vajah vidno izboljšali 
svojo tehniko vožnje. Nedelja je postregla 
s turo na Resevno po trasi, ki jo je v okviru 
projekta pripravila RRA Kozjansko. Tokrat 
je bil poudarek na tehniki vodenja skupine.

Udeleženci so ob zaključku izrazili zado-
voljstvo nad seminarjem in nekateri izrazili 
zanimanje za udeležbo na izobraževanju za 
Turnokolesarske vodnike, ki ga bo Komisija 
za turno kolesarstvo PZS izvedla v letošnjem 
poletju. Zahvala in pohvala gre tudi orga-
nizatorjem za izredno gostoljubnost, pred-
vsem Dori Košak, ki nam je bila oba dneva 
seminarja vedno na voljo in je poskrbela 
za napitke ter prigrizke. Za povrh pa nas je 
na koncu popeljala še skozi muzej Rifnika 
in v rojstno hišo zelo znanih skladateljev 
Ipavcev. Predavatelji na seminarju smo bili 
Aldo Zubin, Luka Gratej, Jože Rovan in 
vodja seminarja Peter Šilak.

Na Resevni pri razglednem stolpu, foto Aleksander Kralj

KOMISIJA ZA 
TEKMOVALNO 
TURNO 
SMUČANJE

Na Jezerskem 
zmagal domačin 
Anže Šenk

Davo in Petra Karničar

Tretje turnosmučarsko tekmovanje za 
državni pokal v organizaciji Gorniškega 

centra Davo Karničar je v soboto, 10. marca 
2012, uspelo predvsem brez poškodb. Prese-
netljivo mrzlo vreme je nad Češko kočo priča-
ralo resno zimsko vzdušje. Redko izpostavljen 
element tekmovanja, vzpenjanje ob statični 
vrvi, pa je razgibalo tekmovalno doživetje.

Za pomoč pri realizaciji zahvaljujeva vsem 
sodelujočim in za pomoč Občini Jezersko, 
GRS Jezersko in podjetju Elan. S praktičnimi 
nagradami so nastopajoče razveselili; PZS, 
Elan, Cebe, Komperdell, Salewa, Dyna�t in 
Mobitel. Tokrat smo nekaj praktičnih nagrad z 
žrebom podelili tudi kontrolam na progi, gor-
skim reševalcem, časomerilcem ... Prepričan 
sem, da moramo v prihodnje organizirati čim 
več tekmovanj za boljšo prepoznavnost in po-
sledično podporo vrhunskim tekmovalcem.

REZULTATI

Mladinke
1. mesto Anja Stenovec

Članice 
1. Petra Karničar
2. Sabina Karničar
 

Mladinci 
1. Luka Mihelič 
2. Urh Karničar
 

Člani 
1. Anže Šenk 
2. Klemen Triler 
3. Tone Karničar

Najboljši med člani, drugouvrščeni Klemen Triler 
(levo), zmagovalec Anže Šenk in tretji 

Tone Karničar, foto Davo Karničar
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PLANINSKI 
VESTNIK

Planinski vestnik, 
april 2012

Uredništvo Planinskega vestnika

Aprilska številka Planinskega vestnika si je 
za temo meseca izbrala ostanke vojne v 

gorah. Z veseljem poročamo tudi o izjemnem 
uspehu slovenskega alpinizma – zlatem ce-
pinu 2012, ki sta ga prejela Nejc Marčič in 
Luka Stražar za prvenstveno smer Sanjači 
zlatih jam v K7 West (Pakistan).

Maja Duh se je pogovarjala z Andre-
jem Ercegom, in zanj avtorica ugotavlja, 
da »redko spoznamo v življenju nekoga, ki 
je pristno in iskreno zatopljen v določeno 
stvar, določeno početje. Nekoga, ki zna ceniti 
tiste male stvari, ki naj bi tako veliko pome-
nile, in nekoga, ki se kljub krutemu tempu 
življenja še vedno zna odpraviti v neznane 
kraje in naravo.«

V rubriki Z nami na pot smo se potepali 
po Banjški planoti, ki je zelo priljubljena tudi 
med kolesarji; preko meje pa po manj znanih 
Alpah. Ste že slišali za Marmarole? Ne? Pojdite 
torej z nami v skriti biser Dolomitov!

DELO KOMISIJ PZS

Pierra Menta 
2012 USPEŠNO 
zaključena

Zdenka Mihelič

V nedeljo, 18. marca 2012, se je s četrto 
etapo zaključila že 27. Pierra Menta. Na-

stopil je tudi naš reprezentant Nejc Kuhar, 
ki je s Filippom Beccarijem dosegel izvrstno 
skupno uvrstitev – 8. mesto. Sedmo mesto 
jima je ušlo za borih 6 sekund. Pierra Menta 
je sicer ena največjih turnosmučarskih klasik 
na svetu – najtežja in najprestižnejša tekma.

Letošnje leto je za našega najboljšega tek-
movalca v turnem smučanju izjemno uspe-
šno. Po več turnosmučarskih klasikah je tudi 
na tekmi svetovnega pokala na Etni dosegel 
izvrstne rezultate. Na Pierri Menti pa sta z 
letošnjim sotekmovalcem v paru Italijanom 
Filippom Beccarijem zares tekmovala odlično 
in bila med 187 tekmovalnimi pari ves čas v 
prvi deseterici. 
1. etapa (15. 3. 2012): 9. mesto (skupno 9.)
2. etapa (16. 3. 2012): 10. mesto 
(po dveh dneh skupno 9.)
3. etapa (17. 3. 2012): 8. mesto 
(po treh dneh skupno 7.)
4. etapa (18. 3. 2012): 8. mesto 
(po vseh štirih etapah skupno 8.)

V moški konkurenci sta zmagala favorita 
in vodilna Italijana Lorenzo Holzknecht In 
Manfre Reichegger, v ženski konkurenci prav 
tako Italijanki Roberta Pedranzini In France-
sca Martinelli, ki sta si po prvi etapi pridobili 
ogromno prednosti in je nista izgubili niti po 
ostalih treh etapah (ko sta bili ves čas drugi).

O tekmi in celotnem vzdušju je Nejc Kuhar 
ob zaključku zapisal: »S 4. etapo se je zaključila 
Pierra Menta presežkov. Res neverjetno, kaj smo 
doživeli teh štirih dneh. Toliko lepih etap, vzponov, 
spustov, grebenskih prečenj, borb s sotekmovalci, 
dobrih in slabih trenutkov. V štirih dneh tekmova-
nja se res pripeti marsikaj in težko bi si mislil, da 
na koncu odločajo sekunde. Prav to se je pripetilo 
nama s Filippom, saj sva po 10 urah in pol tek-
movanja, za 6 sekund zaostala za 7. mestom in 
tako osvojila kljub temu odlično 8. mesto.

Zadnja etapa je bila sicer tradicionalno nako-
liko krajša, z 'le' 1800 višinskimi metri vzponov. 
Moje počutje je bilo odlično, Filippovo nekoliko 
slabše, tako da sem mu tekom tekme veliko poma-
gal z vrvico in nošnjo smuč na dolgem odseku peš 
vzpona. Edini fokus nama je bil obdržati prednost 
pred Špancema. Že med tekmo sem vedel, da bo 
šlo na tesno in na koncu nama je res zmanjkalo 
borih 6 sekund. Sprva je bilo nekoliko razočara-
nja, vendar takoj zatem vseeno veliko veselje, saj 
zaključiti Pierra Mento med TOP 10 res nekaj 
pomeni.«

REZULTATI
Skupni vrstni red – Pierra menta 2012

MOŠKI 
1Lorenzo Holzknecht/Manfred Reichegger 
(ITA), 9 h 41 min 57 s
2. Denis Trento/Matteo Eydallin (ITA), 
+ 3 min 20 s
3. Pietro Lanfranchi/William Bon Mardion 
(ITA/FRA), + 4 min 27 s
8. Nejc Kuhar/Filippo Beccari (SLO/ITA), 
+ 46 min

ŽENSKE
1. Roberta Pedranzini/Francesca Martinelli 
(ITA), 12 h 22 min 51 s
2. Laetitia Roux/Séverine Bridge Combe 
(FRA, ŠVI), + 3 min 46 s
3. Mireille Richard/Gabrielle Gachet (ŠVI), 
+ 1 h 20 min 37 s

Čestitke Nejcu in Filippu za skupno uvrstitev 
med TOP 10!

Nejc Kuhar in Filippo Beccari zadovoljna po eni 
najtežjih preizkušenj v tekmovalnem turnem 

smučanju, foto arhiv Nejca Kuharja

Ne manjkajo redne rubrike o varstvu na-
rave, alpinistične novice in novice iz tujine, 
pisma bralcev, literatura in novice iz planinske 
organizacije, kjer napovedujemo tudi Dan 
slovenskih planincev skupaj s 100. obletnico 
organiziranega gorskega reševanja v Sloveniji.

V uvodniku urednik Planinskega vestnika 
Vladimir Habjan razmišlja o letošnji čistilni 
akciji Očistimo Slovenijo 2012, ki se je je tudi 
sam udeležil. »Za to je šlo pri čistilni akciji. Ker 
nam ni vseeno,« zaključi.

Fotogra�ja na naslovnici  je z 'zlate' odpra-
ve Charakusa 2011, in sicer z aklimatizacije. 
Dolina Charakusa je namreč pravo »alpinistič-
no igrišče, ki omogoča alpinistu izživeti sanje.« 
Foto: Nejc Marčič
Želimo vam prijetno branje Planinskega 
vestnika!
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Izletniški 
vodniček Dolina 
Belega potoka – 
priloga PV

Obveščamo vas, da bo v APRILSKI številki 
Planinskega vestnika poleg redne števil-

ke izšla priloga – izletniški vodniček Dolina 
Belega potoka. Avtor Andrej Mašera je opisal 
najzanimivejše in najlepše pohodniške ture 
pa tudi nekatere klasične smeri v območju 
Belega potoka.

Vodniček bodo naročniki prejeli tako kot 
običajno skupaj z revijo, po ceni 3 € pa ga boste 
lahko kupili tudi v Planinski založbi na Dvora-
kovi 9 v Ljubljani.

Dolina Belega potoka
Majhno je lepo
Besedilo: Andrej Mašera
Zemljevid: Andrej Stritar

O dolini Belega potoka je avtor vodnička An-
drej Mašera v med drugim v Uvodu zapisal, da 
je Dolina Belega potoka/Val di Riobianco, ki se 
od jugovzhoda zajeda v gorsko skupino Viša/Jôf 
Fuart, 2666 m, ena najslikovitejših dolin v Zaho-
dnih Julijskih Alpah. Obdajajo jo številni vrhovi 
z navpičnimi stenami dolomitskega značaja in 
je zato zelo priljubljena med plezalci. Začetek 
doline je kakih 5 do 6 kilometrov jugozahodno 
od Rablja/Cave del Predil, tam, kjer se živahni 
Beli potok izlije v široko prodišče Jezernice/
Rio del Lago.

»Dolina se najprej dvigne naravnost proti severu, 
na višini 1500 metrov pa se skoraj pod pravim 
kotom obrne proti zahodu in se konča na ozki 
Krniški škrbini/Forcella del Vallone, 2180 m. 
Dolina je precej strma, saj se na sorazmerno 
kratki razdalji dvigne za 1200 metrov.
Gore, ki jo obdajajo, so strme ostrice z navpičnimi 
stenami in ozkimi, prepadnimi grebeni. Najvišji 
vrh nad dolino je Krniška špica/Cima del Val-
lone, 2368 m, ki se dviga severno nad Krniško 
škrbino. Proti vzhodu ji sledi težko pristopna 
Velika Lojtrica/Cima Grane della Scala, 2242 
m, nato pa priostrena Mala Lojtrica/Cima Pi-
ccola della Scala, 2099 m. Naslednji v vrsti je 
vitek skalnati stožec Rogljič/Pan di Zucchero, 
1984 m, ki ga od sosednje Lepe glave/Vetta Bella, 
2049 m, loči globoka in ozka Škrbina Belega 
potoka/Forca di Riobianco, 1860 m. Vzhodna 
soseda Lepe glave je Visoka polica/Cima delle 
Cengie, 2002 m, za katero se greben razcepi v 
dva kraka: severni se nadaljuje na Jôf del Lago, 
1761 m, južni pa se razširi v zaraščene in težko 
prehodne Vette Scabre, 1900 m, 1860 m, 1787 m, 
ki v grozljivo strmih temačnih grapah prepadajo 
proti Rabeljskemu jezeru.
Vsi ti vrhovi, razen Lepe glave, so težko pristopni 
in brez nadelanih poti. Južno stran doline popol-
noma obvladuje fantastičen stolp Visoka Bela 
špica/Cima Alta di Riobianco, 2257 m, s svoji-
mi ošiljenimi trabanti. Goro lahko štejemo med 
najlepše oblikovane vrhove v Julijcih; na njeno 
teme se povzpnemo le z zahtevnim plezanjem ...«

PLANINSKA 
ZALOŽBA

Akcija -50 %
Plezalni vodnik 
Logarska dolina – 
vzhodni del
Plezalni vodnik Logarska dolina – vzhodni 
del opisuje naslednje plezalne vzpone:
Ute, severna stena,
•	Kro�čka, severna stena,
•	Ojstrica, vzhodna stena,
•	Ojstrica, severovzhodna stena,
•	Ojstrica, severna stena,
•	Ojstrica, severozahodna stena,
•	Škarje, severna stena,

•	Rjavčki vrh, severovzhodna stena,
•	Rjavčki vrh, severna stena,
•	Lučka Brana – Baba, severovzhodna stena,
•	Planjava, severna stena, ter
•	Kamniško sedlo, severna stena.

V plezalnem vodniku so opisani tudi zale-
deneli slapovi, turni smuki in alpinistični 
smuki na tem območju.

Kot izhodišče za plezalne vzpone so naju-
godnejše Koča na Klemenči Jami, Dom pla-
nincev v Logarski dolini in Frischaufov dom 
na Okrešlju.

Vodnik obsega 168 strani, 27 fotogra�j in 
ogromno skic z vrisom smeri.

V času od sredine aprila do sredine maja 
2012 lahko plezalni vodnik kupite po akcijski, 
50-odstotni nižji ceni, in sicer po ceni 7,70 
EUR* (redna cena: 15,40 EUR).
*DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine 
plača naročnik.

INFORMACIJE in NAROČILA:
•	Planinska	zveza	Slovenije,	Planinska	
založba,
- po pošti: Dvorakova ulica 9, p. p. 214,   
   SI-1001 Ljubljana,
- tel: 01 43 45 684 ali fax: 01 43 45 691,
- e-naročila: planinska.zalozba@pzs.si ali 
- prek spletne trgovine 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.

mailto:planinska.zalozba%40pzs.si?subject=
 http://www.pzs.si/trgovina.php
mailto:info%40planinskimuzej.si?subject=
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DELO KOMISIJ PZS

Literatura 
za hrvaško 
območje tudi v 
Planinski zvezi 
Sloveniji

Planinska založba PZS

Planinska zveza Slovenije vas obvešča, da 
vam bodo na sedežu PZS v Ljubljani in 

preko spletne trgovine PZS od aprila dalje na 
voljo tudi vodniki, dnevniki in zemljevidi za 
hrvaško območje.

Predstavniki Planinske zveze Slovenije 
(PZS) in Hrvaške planinske zveze (HPS) so 
se konec januarja 2012 na sestanku v Zagre-
bu dogovorili o tesnejšem sodelovanju. Med 
drugim so se dogovorili, da od spomladi 
letos steče prodaja slovenske planinske lite-
rature, priročnikov in zemljevidov v pisarni 
HPS v Zagrebu in preko spletne trgovine 
HPS; prav tako pa bo stekla prodaja hrva-
ške planinske literature na sedežu PZS v 
Ljubljani in na spletni strani PZS, s čimer 
bodo koristne informacije še bolj dostopne 
članom obeh planinskih zvez in ostalim 
ljubiteljem gora.

Edicije PZS Planinske založbe so že od-
potovale na sedež HPS, prav tako pa pri-
hajajo edicije HPS. Na sedežu PZS boste v 

Planinski založbi in preko spletne trgovine 
PZS lahko kupili okoli 30 različnih planin-
skih zemljevidov po vsej Hrvaški, ter tudi 
vodnike in nekatere dnevnike.

40

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 GORA

REVIJA ZA VAS, 
LJUBITELJE GORA
Naročite se na Planinski 
vestnik in spoznajte gore 
z najstarejšo revijo v Sloveniji!

www.planinskivestnik.com, 
pv@pzs.si, 080 1893
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Končan 
teoretični del 
izobraževanja za 
gorske stražarje 
pri MDO PD 
Podravja 

Darko Lorenčič

Izobraževanje za gorske stražarje je organi-
ziral Odbor za varstvo narave pri Meddru-

štvenem odboru planinskih društev Podravja. 
Potekalo 3. in 4. marca 2012, udeležilo pa se 
ga je kar 30 slušateljev.

Nad odzivom smo bili vsi zelo presene-
čeni, devetindvajset slušateljev je prišlo iz 
dvanajstih planinskih društev iz MDO PD 
Podravja (PD Naveza, PD Ptuj, PD Tam, 
PKD Hej, gremo naprej, PD Majšperk, PD 
Jakob Aljaž Maribor, PD Večer, PD Drava, 
APD Kozjak, PD Cirkulane), en slušatelj pa 
iz Savinjskega MDO PD (PD Vinska gora).

 Predavanja so potekala v skladu s progra-
mom izobraževanja, s poudarkom na sledečih 
temah: geogra�ja gorskega sveta, splošnih 
ekoloških pojmih, predpisih o varstvu gorske 
narave, zaščitenih območjih, naravnih parkih, 
onesnaževanju in uničevanju gorske narave, 
vplivih množičnega obiska v gorah, rastlin-
stvu in zaščitenih rastlinskih vrstah, živalstvu 
v gorah in zaščitenih živalskih vrstah, člove-
ku-prebivalcu, vzdrževalcu kulturne krajine. 

 Praktični del bo potekal na Boču, pred-
vidoma 14. aprila, ko bodo slušatelji opravili 
tudi preizkus znanja.

Slušatelji so z velikim zanimanjem sode-
lovali na zanimivih predavanjih. Predavali 
so vrhunski strokovnjaki iz področja varstva 
narave, poznavanja rastlinskega in živalskega 
sveta, geogra�je in kulturne krajine in pred-
pisov o varstvu narave.

Izobraževanja za gorske stražarje pri MDO PD 
Podravja se je udeležilo kar 30 slušateljev, 

foto arhiv organizatorja 

 Najlepše se zahvaljujem predavateljem 
mag. Urošu Vidoviču, mag. Matjažu Ježu, 
dr. Juriju Gulič, dr. Tanji Simonič Korošak 
in Borutu Cerkveniču, varuhu gorske narave 
in velikemu poznavalcu gorskih rastlin, ki 
je bil tudi glavni organizator izobraževanja.

Upam in želim si, da je tako veliko šte-
vilo slušateljev pokazatelj, kako se vse bolj 
zavedamo, da je potrebno naravo varovati 
in ohranjati za nas in naše naslednje rodove.

Druga tekma 
POT, liga 
Smrekovec, v 
lepem vremenu 
in odlični 
organizaciji

Primož Planovšek

V soboto, 10. marca 2012, se je v okviru 
savinjsko-šaleške regije odvijala druga 

tekma lige Smrekovec na Sp. Pobrežju v orga-
nizaciji PD Rečica ob Savinji. Planinska ori-
entacijska liga ̋ Smrekovec˝ vsako šolsko leto 
organizira tri do štiri tekme lokalno-regijske-
ga značaja. Enkrat letno pa se najboljše ekipe 
orientacijskih lig iz cele Slovenije pomerijo na 
SPOT-u, tekmovanju iz orientacije na državni 
ravni pod okriljem Mladinske komisije PZS.

V jasnem, a hladnem jutru 10. marca 
so se že pred osmo uro zjutraj zbrale ekipe, 
da se pomerijo v znanju iz planinske šole in 
orientacije na terenu, v živo. Na terenu vse 

šteje. Potrebno je znanje kartogra�je, planin-
ske šole, šteje izkušenost iz vseh pohodov, 
izletov in minulih tekem. Upoštevati napake 
iz preteklosti in tokrat sprejeti boljšo odloči-
tev. Ob osmih je startala prva od 33 ekip, ki 
so se udeležile tekme. V mrzlem jutru so vsi 
komaj čakali, da se poženejo na progo, da se 
ogrejejo, da čim prej najdejo vse točke in se 
zmagoslavno vrnejo na cilj. Kot zmagovalci 
seveda. Kljub borbi za vsako točko ne gre po-
zabiti na solidarnost. Še vedno smo planinci 
in prijazni obiskovalci gora. 

 Za uvrstitev na državno tekmovanje se 
borijo v vseh kategorijah. Ekipe iz Nazarij, 
Ljubnega ob Savinji, Šoštanja, Velenja, Vinske 
gore in po dolgem času tudi iz Mozirja so tudi 
na prvi spomladanski tekmi pokazale veliko 
mero znanja, predanosti in iznajdljivosti. Vsi, 
ki so prispeli na cilj v predpisanem času, našli 
kontrolne točke, odgovorili na vprašanja, se 
trudili, vsi so po svoje zmagovalci tekme in 
si zaslužijo priznanje. ˝Sezujmo se, prečkaj-
mo Savinjo, bomo prihranili na času, hitrejši 
bomo ...,˝ vsak se je po svojih močeh boril za 
svojo zmago.

 Ko pomislim na tekmo, na organizacijo, 
klicarjenje za prostor, trasiranje proge, ureja-
nje kart, dogovarjanje za malico, čaj, pomoč 
na kontrolnih točkah, vidim, da ni bilo malo 
dela. Kot organizatorju mi je ob startu tekme 
kar malo žal, da ostanem na startu oz. cilju, 
saj bi se tudi sam pognal v dir s sotekmovalci 
po vlakah, pešpoteh, kolovozih in brezpo-
tjih, ko iščejo najprimernejši prehod, da bi 
le prehiteli konkurenco. A zadovoljstvo ob 
uspešno izpeljani tekmi je vredno vsake se-
kunde, ko sem čakal, da jim ustavim štoparico. 
S svojo predanostjo so ključno pripomogli 
k uspešni izvedbi tekme tudi Miran, Vida, 
Eva, Olga, Marija, Lucija, Mic, Branko, Mi-
lan, Stane, Darko, Janko Žunter in pobreški 
gasilci, pekarna MišMaš, Brinečev Mlin in 
okrepčevalnica ROP.

Zadovoljstvo na koncu odtehta ves trud – zmagovalci pa so vsi! Foto Primož Planovšek
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Ponovno rojstvo 
tradicionalnega 
planinskega 
plesa PD Bohor 
Senovo 

Damjan Omerzu

Planinski ples je bil nekdaj zelo razširjena 
oblika druženja planincev, v zadnjem 

obdobju pa je bilo zaslediti samo še peščico 
društev, ki so še sledila tradiciji. Tudi Planin-
sko društvo Bohor Senovo je svojo bogato 
tradicijo planinskih plesov pred dobrim de-
setletjem opustilo.

Pa vendar se je v društvu našel nov zagon, 
ki je v soboto, 10. marca 2012, ponovno na-
polnil Športno dvorano Senovo z zabave in 
plesa željnimi obiskovalci. Seveda smo imeli 
vse, kar planinski ples mora imeti, okusno 
večerjo, hladno pijačo, bogat srečelov in raz-
igrani ansambel. Ritem plesnih korakov so 
narekovali Slovenski zvoki, ki so poskrbeli 
za vedno polno plesišče.

Prireditev je bila med obiskovalci dobro 
sprejeta in že takoj so deževali pozivi naj pla-
ninski ples ponovno postane tradicija. Glede 
na zadovoljstvo vseh plesalcev in podporo 
lokalnega okolja, verjamemo da se drugo leto 
spet srečamo v tako velikem številu.

Na planinskem plesu zbrana sredstvo bo 
PD Bohor Senovo namenilo za delno pokritje 
stroškov izgradnje čistilne naprave pri Koči 
na Bohorju.

Veselo vzdušje v nabito polni Športni dvorani 
Senovo, foto Beno Abram

Mladi so 
spoznavali delo 
GRS in se učili 
varnejše hoje 

Tekst in foto DGRS Kamnik 

»Kar se Janezek nauči, to Janez zna,« je 
star slovenski rek, ki se ga zavedamo tudi v 
Društvu GRS Kamnik, kjer pravimo tudi, 
da je »preventiva boljša od kurative«. S tem 
razlogom je DGRS Kamnik v februarju orga-
niziralo usposabljanje za varnejše obiskovanje 
hribov pozimi za najmlajše-

Prikaza dela delovanja GRS in nekaterih 
osnov varnejše hoje v snegu v planine se je 
udeležilo skupaj z mentorji in 18 starši kar 66 
mladih planincev iz osnovnih šol Toma Brej-
ca, Stranj in Šmartnega v Tuhinju. Sodelovali 
pa so tudi otroci projekta Zdrav življenjski 
slog Zavoda za šport RS Planica in Evropskih 
socialnih skladov.

Približno polovica otrok se je z avtobusom 
pripeljala do Rakovih ravni od kjer so peš 
prišli čez Gojško in Malo planino do Lamber-
garice (Wambergarce), kjer je bil prikaz, druga 
polovica se je z žičnico pripeljala do Tratic in 
nato čez Veliki Stan dospela do delovišča. Že 
med samim pristopom je bilo povedano in 
prikazano marsikaj iz varnejše hoje. 

V Lambergarici, kjer je bilo še dovolj sne-
ga in kjer tudi močan jugozahodnik, ki je ta 
dan bril čez planino, ni imel nobene moči, 
so se razdelili v štiri skupine, ki so zapovrstjo 
obiskale štiri delovne točke: iskanje zasutih 
s pomočjo plazovne žolne, iskanje zasutih s 
pomočjo sondiranja, uporaba akia in prikaz 
uporabe derez in cepina. Vsak udeleženec 
je nato lahko sam poskusil in se preizkusil 
v pokazanem. Na koncu je bila prikazana še 
uporaba ABS nahrbtnika za preživetje v plazu 
in iskanje zasutega v plazu s pomočjo RECCO 
naprave. Sledil je pohod do gostišča Zeleni 
rob, kjer smo po malici prikali še reševanje 
s sedežnice.

Da je vse potekalo v redu, je poskrbel 
glavni organizator Matjaž Šerkezi ob pomoči 
drugih članov Društva GRS Kamnik: Janeza 
Ažmana, Aleša Hočevarja, Aleša Janžekoviča, 
Frana Kemperla, Damjana Kočarja, Petra Me-
žnarja, Franca Miša, Bojana Pollaka in Janeza 
Volkarja.

Da so mladi planinci varno prispeli od 
izhodišča na delovišče in nazaj, so poskrbeli 
njihovi mentorji in planinski vodniki PD Ka-
mnik: Lučka Drganc, Franc Obreza, Tinkara 
Skamen Šerkezi, Stanka Kočar, Špela Kobe-
tič, Miro Uršič, Mojca Janžekovič in Andrej 
Matjan.

Pohvaliti je potrebno tudi družbo Velika 
planina, d.o.o., ki je pri akciji zgledno sode-
lovala.

Ustanovitev 
TKO PD Polzela 
ter 1. TK tura na 
Sevčnik in Goro 
Oljko 

Matjaž Kovač in Aleš Žučko

V petek, 9. marca 2012, smo imeli člani 
planinskega društva Polzela letni občni 

zbor. Z namenom uradne ustanovitve Tur-
nokolesarskega odseka v našem PD je Aleš v 
kratkem govoru predstavil, kdo turni kolesarji 
sploh smo in kakšno je naše poslanstvo ter 
seveda naše načrte za letošnje leto. Naletela 
sva na zelo pozitiven odziv in veliko podporo 
prisotnih (predsedniki sosednjih planinskih 
društev, predsedniki drugih društev v občini 
Polzela, predsednica Savinjskega MDO PD, 
predsednik športne zveze občine Polzela in 
župan občine Polzela) in na koncu prejela 
številne čestitke za ustanovitev prvega tur-
nokolesarskega odseka v Savinskem pla-
ninskem MDO PD.

Na Gori Oljki, Matjaž Kovač in Aleš Žučko
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Tako smo turni kolesarji kolesarskega od-
seka PD Polzela v soboto, 17. marca 2012, or-
ganizirali svojo prvo kolesarsko turo, ki je, kot 
se za to spodobi, potekla po domačem terenu. 
Lep sončen dan in domač teren sta bila verjetno 
glavna razloga za številčno udeležbo, zbralo se 
nas je namreč kar 21 kolesarjev. Kar nekaj ko-
lesarjev je bilo iz sosednjih planinskih društev, 
med drugim tudi turnokolesarska vodnika z 
licenco Jože Kamenšek iz PD Slovenske Konjice 
in Milan Domitrovič iz PD Velenje. Častna go-
sta naše otvoritven ture pa sta bila prav gotovo 
Jože Rovan in Peter Šilak, predstavnika Komisije 
za turno kolesarstvo PZS. Prve turnokolesarske 
ture se je z veseljem udeležil tudi predsednik 
PD Polzela Zoran Štok.

 Ob 9. uri smo se zapeljali v čudovito, s 
soncem obsijano jutro. Pot nas je vodila po 
dolini občine Polzela do Založ, od koder smo 
se povzpeli na Sevčnik, kjer smo si privoščili 
krajši počitek. Sledil je spust po lepi gozdni 
cesti, v dolino potoka Ložnica, od koder smo 
se povzpeli preko Andraža do kraja Podkraj 
pri Velenju in od tu strmo proti Gori Oljki. 
Na cilju, smo si pred planinskim domom na 
Gori Oljki zadovoljni privoščili počitek. Sledil 
je spust po gozdni cesti do Polzele, kjer smo 
okoli 13. ure, polni lepih vtisov zaključili našo 
prvo turnokolesarsko turo.

Planinski žig 
ponovno v 
soteski Pekel pri 
Borovnici 

Damjan Debevec

Planinsko društvo Borovnica je v sodelo-
vanju s Turističnim društvom 31. marca 

2012 v Peklu pri Borovnici znova namestilo 
planinski žig.

Četrti slap v soteski Pekel, ki je dal oblikovalcem 
idejo za žig. Vabljeni v čudoviti svet slapov! 

Foto Damjan Debevec

Prejšnjega, ki je bil nameščen pri tretjem 
slapu v soteski, so namreč pred desetimi leti 
ukradli nepridipravi.

Novi žig je zato skupaj z vpisno skrinjico 
postavljen na parkirišču poleg gostišča Pekel 
na izhodišču poti skozi sotesko.

Pot skozi sotesko Pekel pri Borovnici je 
del evropske pešpoti E-7, Vrhniške kurirske 
planinske poti in Ljubljanske mladinske kro-
žne poti. Gre za zahtevno planinsko pot, ki 
pa je redno vzdrževana in označena.

Prvoaprilski 
planinski 
orientacijski 
maraton 2012

Milan Polavder

Zbudili smo se v lepo, hladno, nedeljsko 
jutro. Pri kmetiji Krašovc, po domače Ko-

tar, pod 607 m visokim Homom, so se ude-
leženci tokratne prireditve pričeli zbirati že 
malo po sedmi zjutraj. Tu jih je v nadaljnjih 
slabih petih urah čakal start in cilj današnje 
prireditve – 6. planinskega orientacijskega 
maratona.

Štirinajst tekmovalcev za težjo in daljšo 
progo (nekaj več kot 12 km zračne razdalje, 
dejansko v naravi pa najmanj 17 km in okrog 
850 višinskih metrov) smo z žrebom razdelili 
v sedem tekmovalnih parov. Na progi, ki je 
potekala po terenu med Homom, Kamnikom, 
Bukovico in Savinjo, so morali najti deset 
kontrolnih točk in opraviti točno izmero 
smernega kota s pomočjo kompasa.

 Zmagal je par Izabel iz Postojne in Tomaž 
iz Žalca, ki je komaj za štiri točke prehitel 
drugouvrščena Maria iz Zabukovice in An-
dreja iz Migojnic. Tudi za naslednje uvrstitve 
se je bil trd boj, na tretje mesto sta se uvrstila 
najstarejša tekmovalca tekme Mirko iz Polzele 
in Cveto iz Migojnic z zaostankom šestih točk 
za zmagovalcema. Na naslednja mesta so se 
uvrstili Peter iz Migojnic in Boštjan iz Vele-

nja, pa dalje Nino iz hrvaške Istre in Vanja iz 
Migojnic, Gašper iz Zabukovice in Klemen iz 
Migojnic ter sestri Mateja in Andreja iz Griž.

Na lažjo progo zračne razdalje okrog 8,5 
km se je podalo trinajst mladih planincev 
iz osnovne šole Griže, ki pa so tekmovali v 
treh veččlanskih ekipah. Tudi v tej kategoriji 
so morali tekmovalci poiskati deset kontrol-
nih točk. Zmagala je trojica Matic, Primož in 
Domen, ostali dve ekipi pa sta malo zaostali.

Po odlični topli malici in čaju ter pri-
jetnem druženju so vsi tekmovalci prejeli 
spominske diplome in praktična darila, ki 
jih je prispevalo domače Planinsko društvo 
Zabukovica, picerija Verde bar iz Petrovč in 
še nekateri drugi donatorji. Tekmovalci in 
organizatorji smo se zadovoljni razšli v zgo-
dnjih popoldanskih urah.

Za izvedbo tekmovanja smo ob članih 
družine Krašovc, p.d. Kotar, poskrbeli Vo-
lodja, Dani in Milan iz PD Zabukovica.

PS: To ni prvoaprilska šala, zgodilo se je 
v resnici. :)

Tudi mladi planinci so bili uspešni, 
foto Milan Polavder

Tudi 7. Kamniški 
memorial za 
smučko in cepin 
uspešen

Franc Miš

Kljub slabi vremenski napovedi in izre-
dno slabem vremenu v dolini se je 7. 

Kamniškega memoriala za smučko in cepin 
na Kamniško sedlo v nedeljo, 1. aprila 2012, 
udeležilo 41 planincev, ki so se vsi tudi srečno 
vrnili v dolino.

Ker na Sedlu, razen nekaj krp, ni več 
snega, so turo opravili peš, razen enega ude-
leženca, ki je odsmučal več po melišču kot 
snegu in s tem poskrbel, da je bilo zadoščeno 
imenu prireditve.

Najbolj vztrajni, foto Bojan Pollak in Franc Miš
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Na slovesnosti v Kamniški Bistrici je bil s 
planinsko himno izkazan spomin vsem čla-
nom Planinskega društva Kamnik, ki so svojo 
življenjsko pot končali v gorah. Zbrane je v 
imenu organizatorja Alpinističnega odseka 
PD Kamnik in Društva GRS Kamnik poz-
dravil in jim čestital za opravljen vzpon in 
spust predsednik DGRS Kamnik Franc Miš.

Slovesnosti se je udeležila tudi podžupa-
nja Občine Kamnik Julijana Bizjak Mlakar, 
ki je v svojem nagovoru izpostavila pomen 
prostovoljnega dela gorskih reševalcev in pla-
nincev, se jim za njihovo delo zahvalila in jim 
obljubila, da se bo Občina še naprej trudila 
pomagati jim po najboljših močeh. Poudarila 
je tudi, da je lepo in prav, da se na tak način 
spomnijo svojih pokojnih planinskih tova-
rišev in si vzamejo čas za družabno srečanje.

Udeležencem prireditve so bile podeljene 
spominske značke in diplome ter praktična 
darila pokroviteljev. Pred družabnim delom 
prireditve je zbrane pozdravil še predsednik 
Planinskega društva Kamnik Ivan Resnik.

Izobraževalno-
informacijske 
table ob reki 
Muri in pohod 
do Šentilja

Odsek za varstvo narave pri PD Paloma

V skladu s programom dela PD Paloma in 
Odseka za varstvo narave pri PD Paloma, 

smo 31. 3. 2012 organizirali postavitev izobra-
ževalno-informacijske table ob reki Muri in 
pohod od Sladkega vrha do Šentilja. Pohoda 
se je udeležilo preko osemdeset pohodnikov, 
nekaj tudi iz drugih planinskih društev in 
drugih organizacij. Ob postavitvi so zbrane 
nagovorili predsednik PD Paloma Sladki vrh 
Franc Perko, župan občine Šentilj Edvard Ča-
gran, Stojan Habjanič (Zveza društev Moja 
Mura), načelnik odseka za varstvo narave 
Darko Lorenčič in predstavnik ZRSVN OE 
Maribor Andrej Grmovšek, ki je izvedel med 
udeleženci tudi mini delavnico. Z akcijo smo 
želeli počastiti svetovni dan voda, 10-letnico 
Šentiljske planinske poti in praznik Občine 
Šentilj.

Še posebej pa smo želeli opozoriti na vse 
večje pritiske na naravo in zelo aktualne na-
črte pričetka energetskega izkoriščanja reke 
Mure. Reka Mura je ostala edina večja reka v 
Sloveniji, ki je ohranila veliko značilnosti, ki 
so jih druge reke že davno izgubile: številne 

loge, mrtvice, rokave, poplavne travnike. V 
teh habitatih je našlo svoje poslednje zatočišče 
veliko rastlinskih in živalskih vrst. Kar nekaj 
je takšnih, ki jih najdemo samo še ob Muri 
in nikjer drugje v Sloveniji, pa tudi v širšem 
Evropskem merilu.

Odgovorni v državi bi morali še posebej 
pazljivo razmisliti, ali je res potrebno, da uni-
čimo še zadnji rečni biser v Sloveniji, habitat 
enkratne biotske pestrosti, ki nudi tudi šte-
vilne naravne danost za razne možnosti tudi 
za zaslužek (turizem, eko-kmetovanjei), brez 
škodljivih posegov v naravo. 

Sporočilo dogodka je bilo enostavno in 
jasno: »Reka Mura je biser, ki se ga ne more 
prodati ali prepustiti samo enim interesom ali 
skupini. Odgovornost in pravico do odločitve 
imamo vsi.«

Za pomoč pri izvedbi dogodka se zahva-
ljujemo vsem imenovanim, prav tako pa tudi 
lepa hvala vsem udeležencem, ki bodo upamo, 
prenesli sporočilo dogodka med čim več ljudi.

Na odprtju, foto Tadej Ferk

Pomoč 
kamniškim 
gorskim 
reševalcem 
pri nakupu 
intervencijskega 
vozila

Kamniški gorski reševalci že od ustanovi-
tve daljnega leta 1922 rešujejo ponesre-

čene v osrčju Kamniško-Savinjskih Alp, kot 
javna služba v sistemu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami pa rešujejo na težko 
dostopnem terenu na celotnem območju ob-
čin: Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, 
Mengeš, Moravče in Trzin.

Za uspešnost njihovega dela je med dru-
gim potreben hiter pristop do ponesrečenca 
in nato varen prevoz do ustrezne zdravstvene 
ustanove, za kar poleg helikopterja še vedno 

v večini primerov gorski reševalci potrebujejo 
zanesljivo terensko vozilo. Nemalokrat se zgodi, 
da z vozilom, s katerim razpolagajo, ne morejo 
optimalno opraviti svojih nalog, zato so se od-
ločili za nakup še enega, prepotrebnega inter-
vencijskega vozila. S tem bodo močno dvignili 
svojo operativnost, predvsem pa ponesrečenim 
zagotovili še učinkovitejšo pomoč in oskrbo, 
kar je njihov glavni cilj in namen.

Ker so jim edini vir �nanciranja sredstva, 
ki jih dobijo iz proračuna in od Fundacije inva-
lidskih in humanitarnih organizacij, vsa ta, pa 
porabijo za svoje operativno delovanje, bodo do 
prepotrebnega nakupa prišli s pomočjo vseh, 
ki podpirajo njihovo dejavnost in se zavedajo 
pomena njihovega človekoljubnega delovanja.

Vsem donatorjem se člani Društva GRS 
Kamnik za pomoč zahvaljujejo, še bolj pa jim 

bodo hvaležni tisti, ki bodo z novim inter-
vencijskim vozilom deležni pomoči gorskih 
reševalcev. Vsak dar je dobrodošel, vsak tudi 
najmanjši dar.

Sredstva jim lahko nakažete na njihov 
transakcijski račun, št.: 02312-003535-4472, 
pod sklic 2012 s pripisom: pomoč pri naku-
pu intervencijskega vozila. Davčna številka 
društva: SI64331008.

Planinski dom 
Košenjak – razpis 
za najemnika

PD Dravograd

Planinsko društvo Dravograd objavlja 
razpis za izbiro najemnika Planinskega 

doma na Košenjaku (1169 m).
Iščemo zanesljive, prijazne, dinamične 

kandidate, ki so naklonjeni planinstvu.
Kandidat naj pisni vlogi predloži:
•	 kratek življenjepis z izkušnjami na po-

dročju dela, ki ga razpisujemo.
•	 potrdilo o registraciji za opravljanje go-

stinske dejavnosti - s.p. (v kolikor po-
trdila nima, lahko v primeru izbora to 
uredi naknadno).
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Pisno prijavo z vsemi podatki v zaprti kuverti 
do 16. 4. 2012 pošljite na naslov:
Planinsko društvo Dravograd, Trg 4. julija 7, 
2370 Dravograd
z oznako: razpis za najemnika.

Dodatne informacije na tel. 040 296 140, 
Jožica Heber, predsednica PD Dravograd

Dom Valentina 
Staniča pod 
Triglavom 
zaposli kuharico

PD Javornik – Koroška Bela

PD Javornik - Koroška Bela zaposli kuha-
rico za planinsko postojanko Dom Va-

lentina Staniča (2332 m) za obdobje od 23. 
6. do 23. 9. 2012.

Potrebne so delovne izkušnje v visoko-
gorskih planinskih postojankah.
Dodatne informacije na tel: 051 345 806.

Rok za prijavo: 16. 4. 2012.
Prijave na naslov:
PD Javornik - Koroška Bela, Cesta Borisa 
Kidriča 37C, 4270 Jesenice 
ali e-mail: pd.jav.kor.bela@telesat.si.

Vabljeni!

mailto:%20pd.jav.kor.bela%40telesat.si?subject=
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ZANIMIVOSTI

Literarni natečaj 
SPM – Moje 
največje veselje 
je na gorah

Neli Štular

Marca 2012 je v Slovenskem planinskem 
muzeju potekal zaključek literarnega 

natečaja Moje največje veselje je na gorah, 
tema: Zgodila se je nesreča.

Z literarnim natečajem Moje največje 
veselje je na gorah smo v muzeju začeli v 
letu 2011, ko smo k sodelovanju povabili le 
osnovne šole Zgornjesavske doline. Ker je 
bil odziv velik in smo dobili veliko svežih, 
kvalitetnih in domiselnih prispevkov, smo 
letos k natečaju povabili kar vse slovenske 
osnovnošolce. Seveda je našemu pogumu 
botrovala tudi pomembna obletnica, ki je kar 
sama po sebi ponujala temo oz. vsebino lite-
rarnih in likovnih prispevkov. Letos namreč 
mineva sto let od začetkov organiziranega 
delovanja slovenske gorske reševalne službe 
in tako častitljiva obletnica si prav gotovo za-
služi, da jo širše počastimo. Učitelje in njihove 
učence smo zato povabili, da nam napišejo 
domišljijske in pustolovske zgodbe in narišejo 
stripe v katere bodo vpletli dogodek povezan 
z nesrečo v gorskem svetu in seveda pomoč 
gorskih reševalcev pri tem. 

Natečaja se je udeležilo 295 učencev iz 51 
šol, dobili pa smo skupaj 310 prispevkov, od 
tega 120 stripov in 190 spisov. Kar pa je najbolj 
navdušujoče, izkazalo se je, da mladi poznajo 
in cenijo delo gorskih reševalcev predvsem pa, 
da se zavedajo kako pomembna je primerna 
priprava na obisk gora.

Vsi sodelujoči so v prispevke vložili veliko 
ustvarjalne energije in domišljije. Komisija v 
sestavi Vladimir Habjan (urednik Planinskega 

vestnika), Meta Košir (slavistka in likovni-
ca), Anja Kovač Ažman (komparativistka in 
urednica) ter Irena Cerar (urednica National 
Geographic Junior) pa se je tako znašla pred 
izredno težko nalogo, izbrati najboljše. Tako 
smo dobili kar štirinajst nagrajencev v dveh 
starostnih skupinah in v dveh kategorijah, 
katerih prispevke lahko preberete in si ogle-
date v brošuri.

Zgodbe in stripe si preberite na spletni 
strani Slovenskega planinskega muzeja, 
http://www.planinskimuzej.si/moje-najvecje-
veselje-je-v-gorah.

Knjiga Reševanje 
v gorah

Gorska reševalna zveza Slovenije

Gorski reševalci so ob jubileju, 100-le-
tnici organiziranega gorskega reševa-

nja v Sloveniji, zbrali zapise o organizaciji 
gorskega reševanja in predvsem zanimive 
zgodbe iz reševalnega dela v knjigi.

Reševalci radi pomagamo ljudem v ne-
sreči ali v stiski, o svojem delu pa ne govo-
rimo prav veliko. Vendar javnost ceni delo 
reševalcev le toliko, kolikor ga pozna, zato 
je spoznati svet reševanja v gorah namen 
oziroma bistvo te knjige. 

Osnovno in prevladujoče delo slovenske 
gorske reševalne službe je iskanje in reševa-
nje ljudi v gorah. Eno samo rešeno življenje 
je pomembnejše kot tisoč besed, člankov in 
knjig. Kljub temu pa moč besede gotovo ni 
zanemarljiva, zato tudi ta knjiga.

V prvem delu spoznamo nesreče in 
reševanje v svetu gora skozi čas: od samih 
začetkov, še preden se je začelo organizirano 
reševanje pred stotimi leti, do današnjih 
dni. Spoznamo opremo prvih reševalcev 
in njen razvoj vse do današnje, moderne 
opreme. Seznanimo se tudi z vsemi ko-
raki, ki so privedli do današnjega načina 
usposabljanja in izobraževanja reševalcev, z 
vlogo zdravnikov, helikopterja in radijskih 
zvez pri reševanju, z reševanjem v snežnih 
plazovih ter z obdelavo podatkov reševanj 
in obveščanjem javnosti. V nadaljevanju 
izvemo, kakšna je organiziranost gorskega 
reševanja v Sloveniji, predstavljena je tudi 
vloga Ustanove Sklad Okrešelj, ki pomaga 
otrokom ponesrečenih reševalcev.

Spoznamo povezave gorskih reševalcev 
s tujino, navedene so tudi vse pomembnejše 
knjige, ki smo jih napisali reševalci v teh sto 
letih, ob koncu prvega dela pa so zapisani še 
izzivi reševanja v prihodnosti. V drugem 
delu knjige spregovorijo reševalci. V mno-
gih zgodbah opisujejo veselje ob najdenem 
ali rešenem ponesrečencu, žalost in nemoč 
ob tragičnih reševanjih, resnost v stenskih 
reševanjih, napore ob težavnih nošnjah 
nosil, stiske v temnih viharnih nočeh in 
strah pri plezanju v terenu, ki ga ogrožajo 
plazovi. To so posamezniki, ki premorejo 
veliko mero človekoljubnosti in ki si pri sebi 
venomer ponavljajo, da želja pomagati lju-
dem v stiski ne sme nikoli zamreti!

Z nakupom knjige podpirate prosto-
voljno in humanitarno dejavnost gorskega 
reševanja v Sloveniji. V prednaročilu vam 
ponujajo možnost, da si zagotovite svoj 
izvod.

Za prednaročilo po e-mailu napišite vaše 
podatke, da vam bodo lahko poslali knjigo:
IME in PRIIMEK
NASLOV
POŠTNA ŠTEVILKA in KRAJ
ŠTEVILO IZVODOV KNJIGE

Prednaročilo pošljite po e-pošti na 
grzs-knjiga@medium.si.

Vabljeni!

ZANIMIVOSTI

http://www.planinskimuzej.si/moje-najvecje-veselje-je-v-gorah
http://www.planinskimuzej.si/moje-najvecje-veselje-je-v-gorah
mailto:grzs-knjiga%40medium.si?subject=
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VABIMO

Orientacijska 
tekma 
Gorenjsko-
dolenjske lige 

Mladinski odsek PD Domžale

Ponovno je prišel čas za orientacijsko tekmo 
v Gorenjsko - dolenjski POT ligi. Tako, da 

si lepo povabljen/a, da se skupaj »zgubimo«. 

KDAJ: v nedeljo, 15. aprila 2012, s startom ob 
8.30, ter s predvidenim zaključkom okoli 15.30.

KJE: Start in cilj ekip bo v Podborštu pri Ko-
mendi, pri planinskemu domu. 

Za natančnejšo lokacijo si oglej karto, 
http://www.pzs.si/novice.php?pid=6822.

KATEGORIJE:
•	kategorija A: učenci do vključno 6. razreda 

osnovne šole,
•	kategorija B: učenci 7., 8. in 9. razreda osnov-

ne šole,
•	kategorija C: mladina (od 1. letnika srednje 

šole do vključno 26. leta starosti),
•	kategorija D: mlajši člani (od 27. leta naprej),
•	kategorija E: starejši člani (starost 40 let in več),
•	kategorija F: družine (najmanj eden od staršev 

in otroci do 18. leta starosti),
•	kategorija G: lažja odprta
•	kategorija H: težja odprta.

Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

OPREMA TEKMOVALCEV: Ekipe morajo 
biti primerno opremljene za gibanje po te-

renu ne glede na vremenske razmere. Vsem 
ekipam priporočamo planinsko obutev in 
športno-planinska oblačila, ki naj pokrivajo 
celo telo. Priporočeno je imeti s seboj tudi 
planinsko izkaznico oz. Dnevnik mladega 
planinca z letošnjo znamkico (članarina 
2012). 

DODATNA OPREMA ZA KATEGORIJE 
C, D in H: kompas, kotomer, šestilo, ravnilo, 
pisalo in žepno računalo.

PRAVILA: Tekmovanje bo potekalo po Pra-
vilih za planinska orientacijska tekmovanja, 
Mladinska priloga Obvestil PZS, oktober 
2008. Ekipe so tako sestavljene iz 3 do petih 
članov.

STARTNINA: znaša 10 € na ekipo, poravnate 
jo na startnem mestu. 

7. Plezalni 
vikend TURA 
2012

Planinsko društvo Vipava vas vabi na 7. 
PLEZALNI VIKEND TURA 2012, ki 

bo potekal od 13.–15. aprila 2012. V ne-
deljo, 15. aprila, se obeta še prav posebej 
zanimiva tekma – Adventure Race Tura 
2012.

V petek, 13. aprila ob 19:30, si boste lahko 
ogledali dokumentarno-igrani slovenski �lm 
S�nga.

V soboto, 14. aprila:
•	od 9.30: športno plezanje v različnih kate-

gorijah (umetna stena)
•	ob 11.00: plezanje po različnih sektorjih 

plezališča (posebna nagrada za največ pre-
plezanih smeri)

•	ob 15.00: začetek tekme v balvanskem špor-
tnem plezanju

•	ob 20.00: začetek predavanja odličnega                                       

 alpinista in fotografa Urbana Goloba
•	ob 21.00: začetek �nala v balvanskem špor-

tnem plezanju

V nedeljo, 15. aprila: Adventure Race TURA 
2012
•	start ob 9.00: tekma združuje plezanje gor-

ski tek, gorsko kolesarstvo in še marsikaj 
drugega ...

Več na spletnem mestu PZS, www.pzs.si.

Vabljeni!

http://www.pzs.si/novice.php?pid=6822
tp://www.pzs.si/obvestila/2008_09_oktober/mk_oktober_08.pdf
tp://www.pzs.si/obvestila/2008_09_oktober/mk_oktober_08.pdf
www.pzs.si
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VABIMO

Sviščaki vabijo 

Vabimo vas na sedmo srečanje planincev 
z naslovom »Prijateljsko srečanje brez 

meja«, ki bo v nedeljo, 13. maja 2012. 

Letos je na vrsti PD Snežnik Ilirska Bi-
strica, da so ponovno izkaže kot organizator. 
Vabimo člane PS Bazovica iz Reke, SPD Trst 
in SŠK Devin ter planince iz MDO Primor-
sko-notranjskih planinskih društev. V goste 
smo povabili tudi našega predsednika PZS 
Bojana Rotovnika.
1. ZBOR in DOBRODOŠLICA v Planinskem 
domu na Sviščakih.

2. VZPON DNEVA: pohod na Snežnik (1796 
m).

Udeleženci, ki ne bodo zmogli pohoda na 
Snežnik, bodo imeli možnost obiska učne 
gozdne poti, ki je lepo urejena in izredno za-

nimiva. Dolga je približno 4 km in je speljana 
krožno, tako da se začne in konča v bližini 
planinskega doma.

3. DRUGI in še bolj pomemben CILJ DNE-
VA: planinsko kosilo in družabni popoldan 
ob domači glasbi.

Zaradi organizacije prosimo udeležence, da 
preko svojih predstavnikov planinskih skupin 
oz. društev sporočijo število udeležencev

Planinski pozdrav!
 

Darinka Dekleva, 
predsednica PD Snežnik Ilirska Bistrica

Dan hrvaških 
planincev 2012

Hrvaška planinska zveza in Planinsko dru-
štvo »Mljet« vas vabita na »Dan hrvaških 

planincev 2012, ki bo na Babinom Polju na 
otoku Mljet od petka, 27., do nedelje, 29. 
aprila 2012, z možnostjo podaljšanja do tor-
ka, 1. maja 2012.

Tekom srečanja bodo organizirali več različnih 
izletov, pohodov in zanimivih dogodkov.

Prav tako so uredili različne možnosti preno-
čevanja (brezplačno v Domu kulture in v OŠ v 
Babinom Polju, pa v kampu, hotelu, privat …); 
za brezplačne nočitve in nočitve v vili Mungos 
so mesta omejena, zato pohitite.

PRIJAVE in DODATNE INFORMACIJE: 
Prosijo vas, da se (ali vašo skupino) prijavite 
najkasneje do 20. aprila 2012. Prijave zbira: 
Marin Perković, predsednik PD “Mljet”, mobi: 
+385 (0) 98 542 100 ali +385 (0) 95 5191 450, 
ali na e-naslov: marin.perkovic1@du.t-com.
hr. Marin vam posredoval tudi natančnejše 
podatke glede nočitev in samega dogajanja.

Pogled na Snežnik, foto ZGS

Napovednik planinskih dogodkov
14. 4. 2012 11. pohod po poteh Celjskih grofov PD Grmada Celje Franc Šinko, 031 383 591
14. 4. 2012 Ojsterškov pohod na Kal PD Hrastnik Marjan Pergar, 031 539 945
14. 4. 2012 Trimski pohod Rašica PD Janez Trdina Miro Šušteršič, 041 809 862
14. 4. 2012 Pohod po Žerdonerjevi poti PD Ojstrica Emil Mauer, 041 993 966
14. 4. 2012 33. planinski pohod na Štampetov most PD Železničar Ljubljana Marija Sever, 031 280 415
14. 4. 2012 Turni smuk Rodica~~uha PD Bohinjska Bistrica Andraž Nahtigal, 041 637 963
14. 4. 2012 Skupščina PZS 2012 Planinska zveza Slovenije 

v soorganizaciji s PD Maks 
Meško Ormož in Občino 
Ormož

01 43 45 680

14. 4. 2012 Zbor alpinistov 2012 AO Celje Matica
14. 4. 2012 Svinjak  (1653 m) PD Viharnik Štefan Rojina, 041 478 421, po 17. uri
14. 4. 2012 Orientacijska tekma Gorenjsko-dolenjske lige PD Domžale
14. 4. 2012 Tradicionalni pohod na Štampetov most organizacija PD Železničar Janez Rudolf, info 041 594 545
14. 4. 2012 Pohod na Roblekov dom PD Maribor Matica http://pd-mbmatica.si
15. 4. 2012 Boč PD Horjul Peter Slovša,  01 75 49 536
15. 4. 2012 Kraški rob PD Maribor Matica http://pd-mbmatica.si
16. 4. 2012 Letni tečaj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana-Matica Marko Jurič,  www.pd-ljmatica.si
21. 4. 2012 Družinski pohod Prečna-Luknja-Suhor MO PD Krka Novo mesto Majda Nemanič, 031 497 943
21. 4. 2012 3. tekma Savinjske orientacijske lige 2011/2012 MO PD Polzela Zoran Štok, 041 754 778
21. 4. 2012 30. pohod po mejah KS ter ob obeležjih NOB, Savinjski most 

Kasaze-planinski dom Brnica
PD Liboje 03 71 40 453

21. 4. 2012 Pohod po Meškovi poti PD Slovenj Gradec Ivan Hovnik, 051 310 913, 
Danilo Goljat, 031 345 102

21. 4. 2012 Priprava drv na Mrzlici PD Trbovlje Miro Drnovšek, 041 957 640
21. 4. 2012 Sloven'c tvoj rod je hodil tod PD Železničar Celje Alojz Ornik, 041 431 264

mailto:marin.perkovic1%40du.t-com?subject=
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21. 4. 2012 Svetovni pokal v balvanskem plezanju 2012 ŠPD Korenjak
21. 4. 2012 Dolina Pišnice PD Viharnik Bine Mlač, 031 604 311
21. 4. 2012 10 let Planinske skupine Slovenskega doma Kulturno prosvetnega 

društva Bazovica z Reke
Slovenski dom Kulturno 
prosvetnega društva 
Bazovica z Reke

21. 4. 2012 Olimje, Rifnik, Žička kartuzija PD Maribor Matica http://pd-mbmatica.si
22. 4. 2012 Geološka ekskurzija na Zelenico in okolico GUC Zelenica in Odsek za 

varstvo narave PD Tržič
guc.zelenica@gmail.com ali gsm 040 627 808

22. 4. 2012 Izletniško-kolesarski izlet: Gaj nad Mariborom - Urban PD Maribor Matica http://pd-mbmatica.si
24. 4. 2012 Ponovni Zbor načelnikov KŠP Komisija za športno 

plezanje PZS 
Tomo Česen, 041 643 945

26. 4. 2012 Treking-safari Namibija PD Železničar Celje Jože Cajzek, 040 416 090
27. 4. 2012 Pohod na Sveti križ nad Mavrlenom PD Črnomelj Marjan Kastelic, 040 469 599
27. 4. 2012 38. trim pohod na Boč ob Dnevu upora PD Poljčane Ivo Borovnik, 041 878 376, 

Janko Kovačič, 051 211 801
27. 4. 2012 Pohod po Vrhniški planinski poti PD Vrhnika Boštjan Ravnik, 041 724 729, 

Roman Novak, 041 224 039
27. 4. 2012 Pomlad na Bukovici PD Žalec Dušan Šip, 031 320 242
27. 4. 2012 Biokovo PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 041 795 006, 01 36 31 175
27. 4. 2012 Planinsko potepanje - Cres in Lošinj PD Rašica Primož Zupančič, 041 612 778
28. 4. 2012 Pohod po Ribniški planinski poti, IV. del PD Ribnica Marjana Rozman, 041 847 365
28. 4. 2012 Štalenska gora (1059 m, Magadalensberg) PD Viharnik Borut Vukovič, 031 805 686
28. 4. 2012 12. tradicionalni pohod po poteh nekdanje kartuzije v Bistri Športno društvo Žaba 

Bistra in PD Borovnica 
Dušan Miklošič, 041 88 44 33, ali Srečko Kraševec, 
040 58 01 75, ali Damjan Debevec, GSM 031 20 23 50

29. 4. 2012 Tradicionalni pohod Vojnik-Šentjungert PD Vojnik Mirko Blazinšek, 041 685 635
30. 4. 2012 Kresovanje pri koči na Golici PD Jesenice 04 58 66 070, 041 733 036, 

www.pdjesenice-drustvo.si
1. 5. 2012 Turni smuk Velika planina"" PD Bajtar Velika planina info@pdbajtar.si
1. 5. 2012 Prvomajski pohod na Pečke PD Drava Maribor Milan Štubičar, 041 815 484
1. 5. 2012 Prvomajski pohod na Areh PD Fram Janez Sagadin, 02 60 14 981
1. 5. 2012 Prvomajsko srečanje planincev pri Pečovniški koči na Grmadi pri 

Celju
PD Grmada Celje Franc Šinko, 031 383 591

1. 5. 2012 Prvomajsko srečanje na Kalu PD Hrastnik Marjan Pergar, 031 539 945
1. 5. 2012 Tradicionalni pohod na Krn PD Kobarid Jožko Kodermac, 031 636 241
1. 5. 2012 Prvomajsko srečanje na Šmohorju PD Laško Helena Perko, 031 287 340
1. 5. 2012 Prvomajski pohod na Zavrh PD Lenart Franc Meke, 031 755 610
1. 5. 2012 Pohod na Lisco in tradicionalno prvomajsko srečanje PD Lisca Sevnica Darinka Avguštin, 041 481 697, pdlisca@siol.net
1. 5. 2012 Prvomajski pohod in srečanje na Krašnjem Vrhu PD Metlika Blagaja Tošeski, 041 348 117
1. 5. 2012 17. pohod po Moravški planinski poti (MPP) PD Moravče 041 433 254
1. 5. 2012 Prvomajsko srečanje na Krimu PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 041 792 006, 01 36 31 175
1. 5. 2012 52. pohod na Goro Oljko PD Polzela Berni Palir, 041 754 778
1. 5. 2012 Tradicionalni prvomajski pohod na Kršičevec PD Postojna, PS Jurišče Jadran Grželj, 041 828 420
1. 5. 2012 Prvomajsko srečanje na Kremžarjevem vrhu PD Slovenj Gradec Stane Plevnik, 041 832 035
1. 5. 2012 Prvomajsko srečanje na Kozleku PD Snežnik Ilirska Bistrica Marjan Prosen, 041 477 096
1. 5. 2012 Prvomajski pohod na Ermanovec PD Sovodenj Bojan Filipič, 040 632 315
1. 5. 2012 Prvomajsko srečanje na Resevni PD Šentjur Miro Rožej, 041 359 447
1. 5. 2012 20. Romanov pohod PD Šentvid pri Stični Roman Tratar, 041 387 801, roman.tratar@nlb.si
1. 5. 2012 Prvomajsko srečanje na Mrzlici PD Trbovlje Miro Drnovšek, 041 957 640
1. 5. 2012 Shod pri Domu pri izviru Završnice-otvoritev PD Žirovnica www.planinsko-drustvo-žirovnica.si
2. 5. 2012 Družinski pohod iz Črnomlja na Mirno goro PD Črnomelj Jože Hudelja, 041 812 718
2. 5. 2012 Hitrostni vzpon na Farbanco PD Nazarje Marjan Ostruh, 041 793 683
2. 5. 2012 Tradicionalni pohod po KS Slivnica pri Celju PD Slivnica pri Celju Silvo Užmah, 040 215 110, www.pdslivnica.com
5. 5. 2012 Četrti Jožefov pohod Podčetrtek-Polje ob Sotli PD Atomske toplice - 

Podčetrtek
Ivan Šalamon, 041 794 104

5. 5. 2012 Tečaj za ferate PD Ljubljana-Matica Drago Metljak, www.pd-ljmatica.si
5. 5. 2012 Planina Obranca - Mežaklja (1035 m) PD Viharnik Grega Rihar, 041 211 693
6. 5. 2012 Španija v ritmu flamenka PD Pošte in Telekoma 

Ljubljana
Stane Tomšič, 041 830 366 

6. 5. 2012 35. jezikova nedelja na Bohorju PD Bohor Senovo Tone Petrovič, 031 866 831
6. 5. 2012 Pohod po obronkih Celja, Črni vrh na Pohorju PD Grmada Celje Alenka Mirnik, 041 623 413
6. 5. 2012 Šmarska nedelja na Gori Oljki PD Šmartno ob Paki 040 839 036
6. 5. 2012 38. trim pohod, Paški Kozjak PD Velenje Marjan Skaza, 040 128 081
12. 5. 2012 Robič, srečanje Evropohodnikov KEUPS Jože Prah, 041 657 560, prah.joze@volja.net
12. 5. 2012 Srečanje planincev Podravja Ormož-Kog Anton Purg, 031 331 042
12. 5. 2012 Naravovarstveni pohod Novo mesto-Gabrje-Rastišče Rumenega 

sleča-Novo mesto
OVGN MDO PD Dolenjske 
in Bele Krajine

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

12. 5. 2012 Srečanje udeležencev rekreativne akcije ''Prijatelj Ratitovca'' PD za Selško dolino 
Železniki

Alojz Lotrič, 031 631 426, lotric.lojze@gmail.com

12. 5. 2012 SPOT - Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje Mladinska komisija PZS Uroš Kuzman, 041 188 578
12. 5. 2012 Ostrovica (Hochostrewitz) PD Viharnik Borut Vukovič, 031 805 686
13. 5. 2012 36. spominski in rekreativni pohod na Blegoš PD Gorenja vas PD Škofja Loka, 04 51 20 667, 

www.pdgorenjavas.com
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13. 5. 2012 Pohod po hribih nad Podkrajem PD Križna gora Dušan, 041 724 865, Hermina, 031 614 934
14. 5. 2012 Letni tečaj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana-Matica Marko Jurič,  www.pd-ljmatica.si
19. 5. 2012 Družinski pohod, Bezgavec PD Krka Novo mesto Majda Markovič, 041 577 822
19. 5. 2012 tradicionalni pohod po Bračičevi poti PD Cirkulane Vili Jurgec, 041 554 657
19. 5. 2012 Srečanje mladih zasavskih planincev na Kalu PD Hrastnik Marjan Pergar, 031 539 945
19. 5. 2012 13. pohod na Goli vrh PD Nazarje Bojan Golob, 041 393 483
19. 5. 2012 Pohod po dolini Lobnice (v spomin markacistom) PD Ruše Boris poglovnik, 041 533 638
19. 5. 2012 Sviščaki vabijo - letni pohod na Snežnik PD Snežnik Ilirska Bistrica Darinka Dekleva, 041 545 172
19. 5. 2012 Srečanje s hrvaškimi planinskimi prijatelji na Bjelasici VO PD Grmada Celje Franc Šinko, 031 383 591
19. 5. 2012 Ermanovec (968 m) PD Viharnik Štefan Rojina, 041 478 421, po 17. uri
20. 5. 2012 Tradicionalni pohod Peternel-Korada-Peternel PD Brda Bojan Bužinel, 031 393 776
20. 5. 2012 33. tradicionalni pohod na Travnik PD Ljubno ob Savinji Brigita Vrčkovnik, 051 320 013
20. 5. 2012 Srečanje planincev MDO PD Notranjske, Krim PD Podpeč - Preserje Marko Goršič, 041 792 006, 01 36 31 175
20. 5. 2012 36. tradicionalni pohod na planino Sleme PD Tolmin PD 05 38 83 211, pdtolmin@gmail.com
20. 5. 2012 Srečanje planincev na Paškem Kozjaku PD Vitanje Damjan Fijavž, 041 918 197
26. 5. 2012 19. kostelski pohod PD Kočevje, TŠD Kostel Anton Selan, 041 288 891, 

dr. Stanko Nikolič, 01 89 42 175

26. 5. 2012 42. tabor ljubljanskih planincev Marinka Koželj Stepic, 01 56 16 925
26. 5. 2012 Čiščenje planin: Velika, Mala in Gojška planina PD Bajtar Velika planina info@pdbajtar.si
26. 5. 2012 Pohod na GEOSS PD Litija Sašo, Borišek, 041 296 953
26. 5. 2012 Pohod po Haloški planinski poti PD Ptuj Jožef Dajnko, PD 02 77 71 511
26. 5. 2012 Spominski pohod in maša za Mateja Užmaha-Soškega na Klemenči 

jami
PD Slivnica pri Celju Silvo Užmah, 040 215 110, www.pdslivnica.com

26. 5. 2012 3. Pohod po obhodnici PD za Selško dolino 
Železniki

Alojz Lotrič, 031 631 426, lotric.lojze@gmail.com

26. 5. 2012 Rokovnjaški pohod PD Kamnik Miran Jereb, 031 395 094, 
Jana Racman, 041 727 918, pdkamnik@siol.net

26. 5. 2012 KRNIŠKE VODE (Avstrija) PD Viharnik Slavica Dudanova, 040 871 405
27. 5. 2012 Drugo tekmovanje v ŠP za otroke PD Atomske toplice - 

Podčetrtek
Ivan Šalamon, 041 794 104

27. 5. 2012 Pohod na Jelenk PD Idrija Valerija Pavšič, 040 991 171
27. 5. 2012 Srečanje zasavskih planincev na Šmohorju PD Laško Cveto Brod, 031 376 389, 

Borut Vukovič, 031 805 686
27. 5. 2012 Spust po Muri za Dimek Horvatov memorial PD Matica Murska Sobota Jože Ružič, 02 54 21 053, 041 614 672
27. 5. 2012 37. srečanje mladih planincev na Vremščici PD Sežana Matej Trobec, 031 204 154
28. 5. 2012 Letni tečaj gorništva za nezahtevne ture PD Ljubljana-Matica Andreja Tomšič, www.pd-ljmatica.si
1. 6. 2012 Zlatorogova transverzala ponosa PD Rimske Toplice Robert Voršnik, 041 495 330
1. 6. 2012 Letni pohod na Vrhtrebnje in Zagorice po poti ostankov gradov PD Trebnje Franci Cvelbar, 040 670 308
1. 6. 2012 Kordiljera Blanca, Peru, plezanje, treking AO PD Grmada Celje Tomo Videmšek, 041 678 087
2. 6. 2012 Po Trojiški planinski poti PD Hakl Sv. Trojica Drago Lipič, 040 230 240
2. 6. 2012 Trdinov pohod PD Janez Trdina Miro Šušteršič, 041 809 862
2. 6. 2012 Nočni pohod na Babo PD Laško Cveto Brod, 031 376 389
2. 6. 2012 Šumljakov pohod, Mariborska koča PD Maribor Matica Franc Kocbek, 031 644 531, PD 02 25 12 962
2. 6. 2012 Nočni ohod Podbrdo-Črna prst PD Podbrdo Marina Leban, 051 302 604, marina.leban@siol.net
2. 6. 2012 Spomladanski pohod po Radeški planinskipoti PD Radeče Irena Kampuš, 041 626 136
2. 6. 2012 6. Anin pohod PD Ribnica Stane Babič, 041 415 308
2. 6. 2012 Nočni pohod na Slavnik PD Slavnik Vojko Dobrila, 031 585 195
2. 6. 2012 Risnjak (1528 m) PD VIharnik Boris Jesenšek, 051 256 726
3. 6. 2012 Kolesarski trim PD Drava Maribor Jože Cvetko, 031 730 824
3. 6. 2012 7. Makove igre pri Pečovniški koči na Grmadi PD Grmada Celje Alenka Mirnik, 041 623 413
3. 6. 2012 22. pohod družin na vrh Boča PD Poljčane Marinka Marovt, 040 414 006, 

Dani Belec, 041 470 336
3. 6. 2012 Tradicionalni pohod v Matkov škaf PD Solčava Žiga Prepadnik, 040 418 518
9. 6. 2012 Češnjev pohod Kostrivnic-Boč-Donačka Gora PD Boč - Kostrivnica Jože Erjavec, 040 608 474
9. 6. 2012 11. juriš na Bohor ob občinskem prazniku PD Bohor Senovo Tone Petrovič, 031 866 831
9. 6. 2012 2. pohod Ratitivec PD Hakl Sv. Trojica Kramberg Darinka, pdhaklsvtrojica@pzs.si
9. 6. 2012 Bosonogi škrjančki na Šenturško goro PD Komenda info@pd-komenda.si, www.pd-komenda.si
9. 6. 2012 Pohod po gričih okrog Šmarja PD Šmarje pri Jelšah Ivan Strašek, 041 763 804
9. 6. 2012 Pohod Vojnik-Uršula nad Dramljami PD Vojnik Mirko Blazinšek, 041 685 635
9. 6. 2012 Srečanje markacistov z markacisti Avstrijske Štajerske v 

Eibiswald-u (Ivnik)
Odbor za planinske poti 
MDO PD Podravja

Marjan Mally, 031 553 672

9. 6. 2012 Polinik (2332 m), Avstrija PD Viharnik Slavica Dudanova, 040 871 405
10. 6. 2012 8. pohod od češnje do češnje PD Brda Bojan Bužinel, 031 393 776
10. 6. 2012 Srečanje zamejskih SPD v Erjavčevi koči na Vršiču PD Jesenice 04 58 66 070, 041 733 036, 

www.pdjesenice-drustvo.si
10. 6. 2012 18. spominski pohod na Gorjance PD POHODNIK Novo mesto Mojca Verček Rems, 041 745 849
10. 6. 2012 20. pohod po Velikolaški kulturni poti PD Velike Lašče Olga Verovšek, 041 561 561, pdvelikelasce@pzs.si
10. 6. 2012 Dan planincev na Bukovici PD Žalec Vlado Rojnik, 041 705 738
11. 6. 2012 Letni tečaj gorništva za zahtevne ture PD Ljubljana-Matica Jože Drab,  www.pd-ljmatica.si
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- Dodatno gradivo za Skupščino PZS

- Poročilo Nadzornega odbora Planinske zveze Slovenije
- Poročilo neodvisnega revizorja
- Prejeti amandmaji k predlogu Statuta PZS

- Zapisnik 9. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije
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Dodatno gradivo za Skupščino PZS
- Poročilo Nadzornega odbora Planinske zveze Slovenije  3
- Poročilo neodvisnega revizorja 5
- Prejeti amandmaji k predlogu Statuta PZS 6

Zapisnik 9. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije    8

VSEBINA
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Dodatno gradivo k 4. točki Skupščine PZS 2012

POROČILO NADZORNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE 
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Dodatno gradivo k 3. točki Skupščine PZS 2012

POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA

Dodatno gradivo k 3. točki Skupščine PZS 2012
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Dodatno gradivo k 7. točki Skupščine PZS 2012

Amandmaji k predlogu Statuta PZS

UO PD Viharnik je na svoji seji 29. 3. 2012 po obravnavi predloga Statuta PZS, ki je objavljen v Obvestilih z 13. 3. 2012 sprejel 
naslednja amandmaja k 32. členu predloga statuta in ju posreduje v odrejenem roku na  PZS.

I.
Amandma k 32. členu 1. odstavek k tč. »v«
»Točka v se črta.«

II.
Variantni predlog k amandmaju k 32. členu, 1. odstavku točka:
Tekstu v točki »v« se na koncu doda: »po predhodni javni obravnavi« ter
Tako bi se tč. »v« v celoti glasila:
»v) odloča o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine in o seznamu razvrščenih društev po predhodni javni obravnavi ter«

O b r a z l o ž i t e v

K amandmaju pod I.
Nobena določba v predlogu statuta, ki obravnava oz. določa pravice in obveznosti društev kot članov PZS, ne vsebuje določbe, ki bi vsaj 
nakazovala, da so med društvi lahko razlike ali, da se jih lahko razvršča v prednostne skupine glede na določena dejstva ali potrebe dru-
štva ali PZS. Društva so potemtakem enakopravna, z enakim statusom, z enakim obsegom pravic in dolžnosti. Čemu potem pooblastilo 
UO PZS v navedenem členu? Zato je naš predlog, da se točka »v« v 32. členu v 1. odstavku črta.

K amandmaju pod II
Če pa obstaja potreba po kategorizaciji društev oziroma po razvrščanju društev v prednostne skupine, potem pa naj bo to v statutu PZS 
razvidno.
Merila za razvrščanje društev in posledice razvrščanj bi morala biti društvom, ki so člani ali se šele včlanjujejo v članstvo PZS vnaprej 
znana, saj je to pomemben element statusa društva in članstva v skupni organizaciji t.j. v PZS.

Da bi kolikor toliko zadostili zahtevi po javnosti in vnaprejšnjem poznavanju meril in posledic pri razvrščanju društev se naj uporabi 
analogija z določbo 2. odstavka 23. člena predloga statuta glede določanja kategorij članstva posameznikov v društvih in naj se opravi 
predhodna obravnava v društvih o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine. V skladu z rezultati javne obravnave naj potem 
UO PZS odloči o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine.

Po pooblastilu UO PD Viharnik Alenka Hitti, tajnica

Mnenje predsednika PZS k amandmaju k predlogu Statuta PZS, 
ki ga je podalo PD Viharnik
V roku, ki je določen s poslovnikom Skupščine PZS, sem za obravnavo na Skupščini PZS 2012 prejel samo amandma PD Viharnik k 
predlogu Statuta PZS. Vsebino amandmaja je obravnavalo Predsedstvo PZS in tudi Delovna skupina za pripravo novega Statuta PZS.

Kot predsednik PZS v celoti podpiram stališče Delovne skupine za pripravo novega Statuta PZS na amandma PD Viharnik.

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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PREJETI AMANDMAJI K PREDLOGU STATUTA PZS

Stališče Delovne skupine za pripravo Statuta PZS do amandmaja PD 
Viharnik k točki v) prvega odstavka 32. člena predloga Statuta PZS
Delovna skupina ne podpira amandmaja, da se črta točka v) prvega odstavka 32. člena predloga Statuta PZS, ki določa pristojnost uprav-
nega odbora, da odloča o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine in o seznamu razvrščenih društev.

Večkrat je bilo pojasnjeno, da je ta določba povezana z določbo 16. člena predloga statuta, po kateri za včlanitev v PZS zadošča izpol-
njevanje zakonskih meril. Menimo, da je, ob tako široko odprtih vratih za vstop v zvezo, nujno vzpostaviti sistem, ki bo prepoznal in 
stimuliral aktivnejša društva, ki imajo širši spekter delovanja.

Ta določba ne pomeni kršitve načela enakopravnosti. Enakopravnost je zagotovljena, če za vsa društva veljajo enaka pravila. Konkretno 
to pomeni, da bodo za vsa društva veljala ista merila za njihovo razvrščanje in da bo to razvrščanje možno opraviti le na podlagi teh 
meril, ne pa samovoljno. Enakopravnost ni isto kot enakost. Društva so zelo različna. Nekatera opravljajo ves spekter dejavnosti od dela 
z mladimi, plezanja, vzdrževanja in nadelave planinskih poti, gospodarjenja s kočami, pohodništva, itd., druga pa se ukvarjajo samo z 
izletništvom. Oboji so enakopravni, niso pa enaki. Prav je, da imamo na voljo orodje, da bolj bogato dejavnost prepoznamo in stimuli-
ramo. To se namreč dogaja že sedaj. Tako na primer za so�nanciranje mladinskih planinskih taborov lahko uspešno kandidirajo le tista 
društva, ki takšne tabore tudi dejansko izvajajo, ne pa tudi ostala. Enakopravnost pa je v tem, da imajo vsa društva pravico (in dolžnost), 
da delajo z mladimi in takšne tabore tudi organizirajo.

Res je, da zaenkrat teh meril ni, vendar ta tudi ne sodijo v statut. V statut sodi samo opredelitev pristojnosti. Nobenega dvoma pa ni, da 
bo pri teh merilih potrebno upoštevati aktivnosti pri  delu v odsekih, vključenost v organe PZS in podobno.

Pač pa delovna skupina v celoti podpira variantni predlog amandmaja k določbi točke v) prvega odstavka 32. člena predloga Statuta 
PZS, po katerem bi se ta v celoti glasila:
„v) odloča o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine in o seznamu razvrščenih društev po predhodni obravnavi ter“,

oziroma redakcijsko še boljše:
„v) po predhodni javni obravnavi odloča o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine in o seznamu razvrščenih društev ter“.

Celo če predhodna javna obravnava v statutu ne bi bila zapisana, bi bila po prepričanju delovne skupine nujna. Gre za tako pomemben 
akt, ki se dejansko tiče vseh društev, da si ni mogoče predstavljati njegovega prejema brez poprejšnje javne razprave, v kateri lahko 
sodelujejo vse članice PZS.

      Vodja Delovne skupine za pripravo Statuta PZS
        Borut Vukovič
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Številka: UO/140-2012 
Datum: 8. 3. 2012 

Z A P I S N I K
9. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, 
ki je bila v četrtek, 8. marca 2012, v prostorih PGD Kamnik v Kamniku.
Prisotni so bili: 
Predsedstvo PZS: Bojan Rotovnik (predsednik PZS) in Slavica Tovšak (podpredsednica).
Voljeni člani UO PZS: Miro Eržen, Mirko Tovšak, Uroš Vidovič in Danilo Škerbinek.
Predsedniki in načelniki oz. namestniki komisij PZS z zborom dejavnosti: Miha Habjan (KA), Franc Gričar (VK), Igor Mlakar 
(KPP), Damjan Omerzu (namestnik MK).
Predsedniki MDO PD: France Benedik (MDO PD Gorenjske), Drago Horjak (MDO PD Koroške), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško 
Bistriškega območja), Anton Purg (MDO PD Podravja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Borut 
Vukovič (MDO PD Zasavja), Marko Goršič (MDO PD Notranjske), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Dragotin Kuster 
(MDO PD Pomurja), Marko Vidmar (MDO Primorsko-notranjskih PD).
Načelniki komisij in odborov PZS, ki nimajo zborov: Jože Melanšek, predsednik Odbora za priznanja, Jože Rovan, načelnik Komisije 
za turno kolesarstvo, Milena Brešan, vodja Odbora za članstvo, Vladimir Habjan, urednik Planinskega vestnika.
Predsednik Nadzornega odbora: Andrej Brvar.
Predsednik Častnega sodišča: Stanislav Simšič.
Ostali: Ivan Resnik (predsednik PD Kamnik), Matej Planko, generalni sekretar PZS, Vera Šmid, računovodkinja PZS in Mija Damjan-
Stegu, vodja pisarne PZS.
Opravičili so se: Borut Peršolja (podpredsednik PZS) in Tone Tomše (podpredsednik PZS), Janez Bizjak (KVGN), Borut Kavzar (KŠP), 
Rudolf E. Skobe (MDO PD Dolenjske in Bele Krajine) in Aleš Glavnik (GK).

Pred uradnim delom seje je predsednik PD Kamnik Ivan Resnik predstavil primer dobre prakse: dežurstvo prostovoljcev v Koči na Kamniškem sedlu.
Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 20 članov od 26 članov UO PZS tako, da je bila sklepčnost 77 %.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje z dne 3. 12. 2011 (Matej Planko)

•	 informacija o odločitve častnega sodišča glede podane prijave upravnega odbora (Stane Simšič)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3.  Skupščina PZS 2012:

a. Vsebinska poročila o delu organov PZS za leto 2011 (Matej Planko)
b. Finančno poročilo za leto 2011 (Vera Šmid)
c. Programi dela organov PZS za leto 2013 (Bojan Rotovnik)
d. Finančni načrt za leto 2013 (Vera Šmid)
e. Solastništvo nepremičnin (Bojan Rotovnik)
f. Statut PZS (Borut Vukovič)

4. Planinsko gospodarstvo 
a. Prenos nepremičnine PZS na PD Rogaška Slatina, parcele na Donački gori (Aleš Glavnik)
b. Predlog cen in popustov v planinskih kočah (Aleš Glavnik)
c. Vpis nove planinske koče v seznam planinskih koč (Aleš Glavnik)
d. Informacija o dolgoročnem najemu določenih nepremičnin MORS s strani PD (Matej Planko) 

5. Predlog dogovora o sodelovanju z Rdečim križem Slovenije (Slavica Tovšak)
6. Imenovanja, potrditve in razrešitve (Bojan Rotovnik)
7.  Soglasje k delitvi sredstev Planinskega sklada (Matej Planko)
8.  Letna članarina ZDOS (Matej Planko)
9.  Včlanitev društev v PZS (Matej Planko)
10.  Informacija o merilih za dvonamensko rabo planinskih poti (Igor Mlakar)
11.  Izhodišča za pogovore z Vlado RS (Borut Peršolja)
12.  Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
13. Razno

Predsednik PZS je v glasovanje podal sklep: 
SKLEP 1/8-3-2012: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 9. seje UO PZS. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 1 Pregled in potrditev zapisnika 8. seje upravnega odbora – 3. 12. 2011
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo. Generalni sekretar je podal pregled in realizacijo sklepov 8. seje upravnega odbora. Za-
pisnik je bil poslan članom UO PZS v pregled. Do seje UO PZS smo prejeli samo pripombo Manje Rajh, vendar je bila njena pripomba 
brezpredmetna, saj je to že pisalo v zapisniku.
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ZAPISNIK 9. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

SKLEP 2/8-3-2012: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 8. seje upravnega odbora, ki je bila 3. 12. 2011. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predsednik je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razprave pod točko 12, Vprašanja in pobude članic in članov UO. V pisni obliki 
smo dobili pobude:
•	 Danila Škerbineka
•	 Manje Rajh
•	 Mirka Tovšaka
•	 Marka Goršiča
Prijavila pa sta se še:
•	 Jurček Nowakk
•	 Danilo Škerbinek 

Pri točki 13, Razno, pa ni bilo prijavljenih razpravljavcev.

Predsednik Častnega sodišča pri PZS je podal informacijo o odločitvi častnega sodišča glede podane prijave UO PZS: Častno sodišče 
pri Planinski zvezi Slovenije ugotavlja, da je predlog tožilca pri Častnem sodišču Planinske zveze Slovenije za postopek z dne 15. 12. 
2011 in 30. 1. 2012 podan ob upoštevanju Častnega kodeksa slovenskih planincev iz leta 1994 in ne po veljavnem častnem kodeksu 
slovenskih planincev iz leta 2005.

Po 3. členu pravilnika o delu Častnega sodišča pri Planinski zvezi Slovenije sodišče obravnava kršitve Statuta Planinske zveze Slovenije 
in Častnega kodeksa slovenskih planincev , ki jih storijo člani organov Planinske zveze Slovenije. Po 32. členu veljavnega Statuta Planin-
ske zveze Slovenije so organi Planinske zveze Slovenije: Skupščina PZS, predsednik PZS, Upravni odbor PZS, Nadzorni odbor PZS in 
Častno sodišče pri PZS, torej pomeni, da delovne skupine za pripravo Statuta PZS ne moremo smatrati za organ PZS in zato morebitne 
kršitve pri delu te skupine ne spadajo v pristojnost Častnega sodišča pri PZS. 
Ob tem pa Častno sodišče pri PZS ugotavlja, da je delo delovne skupine za pripravo Statuta PZS pomanjkljivo dokumentirano in da je dejansko 
dogajanje za nazaj, odgovornost g. Nowakka in morebitno soodgovornost vodje skupine glede sporne določbe predloga statuta težko ugotoviti. 

Iz teh razlogov Častno sodišče PZS ne sprejme predloga tožilca pri Častnem sodišču PZS in s tem postopek zaključuje.
 
Po 18. členu Pravilnika o delu Častnega sodišča PZS je ta odločitev dokončna in zoper njo ni pritožbe.

AD. 2 Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS 
Generalni sekretar je podal informacijo o preteklih aktivnostih. V tem obdobju med sejama je potekalo veliko aktivnosti:
•	 Nadgradnja sistema članarine, izdelana navodila, izdana priloga v decembrski številki Obvestil PZS.
•	 Vzpostavljen je bil sistem pomoči društvom v zvezi s članarini in spletno aplikacijo.
•	 V začetku januarja sta bila izvedena dva posveta o prenovi članarine, Ljubljana – 75 udeležencev, Žalec - 125 udeležencev.
•	 Predstavitve spletne aplikacije po MDO PD-jih.
•	 Poslali smo poslanico od mednarodnem dnevu gora.
•	 Obisk predsednika Nepalske planinske zveze v Sloveniji in podelitev priznanj slovenskim alpinistom, ki so osvojili Everest z nepalske strani.
•	 Predstavnica PZS Slavica Tovšak je postala članica Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva.
•	 V decembru je potekala akcija STOPIMO SKUPAJ, namenimo del dohodnine planinski organizaciji.
•	 Izšel je prenovljen Planinski koledarček, ki je sedaj Planinski kažipot.
•	 Izšel je Vodnik po Karnijskih feratah.
•	 Predstavljena je bila reprezentanca v turnem smučanju, na dosedanjih tekmah dosegli dobre rezultate. Nejc Kuhar je bil 5. na tekmi 

svetovnega pokala na Etni
•	 Uspešno sta bili zaključeni odpravi El Capitan 2011 in Venezuela. 
•	 Dve slovenski odpravi Charakusa in Xuelian Feng sta nominirani za najvišje priznanje na področju alpinizma, Zlati cepin 2012.
•	 Začela so se tekmovanja v lednem športnem plezanju za svetovni pokal, ki se jih udeležuje naša reprezentanca.
•	 Podelili smo priznanja za vrhunske dosežke v alpinizmu in športnem plezanju za leto 2011.
•	 Usposabljanje za alpinistične inštruktorje. 
•	 Državno tekmovanje Mladina in gore je potekalo v Rušah, zmagala je ekipa MO PD Vransko.
•	 Izvedena je bila orientacijska tekma Foto eksponent v Ljubljani.
•	 Izšla je druga številka revije Gremo pod objem gora.
•	 KVGN je imela na Igu Zbor delegatov.
•	 PZS se je pridružila akciji Očistimo Slovenijo 2012 kot partner.
•	 Podana je bila izjava za javnost v primeru neprimerne akcije Radia 1, na njeni podlagi je bila akcija nošnje televizorjev na Komno 

tudi ustavljena.
•	 Informacija o informacijskem sistemu PZS.

AD. 3 Skupščina PZS 2012:
a. Vsebinska poročila o delu organov PZS za leto 2011 
Gradivo je bilo posredovano po elektronski pošti, generalni sekretar je podal kratko obrazložitev. Ker ni bilo razprave, je bil v sprejetje 
podan:
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SKLEP 3/8-3-2012: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2011 in jih posreduje skupščini v potrditev. 
Vsebinska poročila za leto 2011 bodo objavljena samo na spletni strani, PD pa v tiskani obliki dobijo Letopis PZS 2011, kjer bodo 
predstavljeni bistveni poudarki iz poročil za leto 2011.
Sklep je bil soglasno sprejet.

b. Finančno poročilo za leto 2011 (Vera Šmid)
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, Vera Šmid računovodja PZS je podala kratko obrazložitev. Finančno poročilo je bilo 
narejeno 2011 in pregledano že od revizijske hiše, ki je napovedalo pozitivno mnenje, v postopku pa je pregled nadzornega odbora, ki 
bo zaključen do 20. marca.
Prihodki Planinske zveze so v letu 2011 presegli mejo 2 milijona € in so bili povečani za 4 %.
Izračunana je bila pridobitna in nepridobitna dejavnosti v razmerju 25,51 % pridobitna in 74,49 % nepridobitna dejavnost.
Posebnosti na prihodkovni strani so:
Izveden je bil projekt MG – povečanje prepoznavnosti planinskih poti in koč. Iz tega programa smo nekaj pridobljenih sredstev dali v 
dolgoročne časovne razmejitve, ki se bodo uporabili za amortizacijo računalniškega programa (povečanja prepoznavnosti koč) v letu 
2012 in 2013. Zato so iz teh prihodkov izvzeta. 
Članarina se je povečala vrednostno zaradi povečanega števila članov, zaradi lanskih rezerv (KČR) in reciporocitete 2010 (KČR), ki je 
bila namenjena za projekt MG – lastna sredstva.
Posebnosti na odhodkovni strani pa so:
Povečanje pri energiji – zaradi nakupa goriva v tujini (veliko povečanje). Stroški storitev, ki predstavljajo večino naših odhodkov (69 
%) so se povečali za 9 %. Povečanje je bilo predvsem na račun projekta MG (promocija), tiskanja programov Ciciban planinec in Mladi 
planinec ter literaturo za planinsko gospodarstvo.
Obrtne in druge storitve so se povečale tudi na račun vodenja sredstev MDO PD na PZS.
Ob enem pa so se zmanjšale dotacije MDO PD (prejšnja leta so MDO PD-ji dobili dotacijo na tisto PD, ki je vodilo sredstva. Sedaj pa so 
v tej postavki zajete samo tiste dotacije, ki so bile po odredbi MDO PD-jev nakazane društvom za posamezne izvedene vsebine. Drugi 
stroški pa so zajeti v storitvah im materialu. Ostanek neporabljenih sredstev je za 15.000€ (po posameznih MDO PD-jih je to prikazano 
v tabeli prihodkov po stroškovnih mestih).
Amortizacija se povečuje na račun računalniških programov (MG) in se bo v prihodnjih letih še.
Stroški dela so povečani na račun novih zaposlenih, čeprav še niso bili celo leto, zato sredstva niso dosegla načrtovane višine.
Davek od dohodkov pravnih oseb ni bil obračunan, ker smo upoštevali investicijske olajšave (nove nabave OS).
Ostanka je za 11.353 €, ki se prenese v društveni sklad.
Finančno poročilo je prikazano po posameznih dejavnostih po novih stroškovnih mestih in komisijah.
Planinski sklad je bil izpolnjen razen nekaterih projektov (KUP, KVGN in GK). Podrobnejši prikaz je v pisnem poročilu.

Predsednik je odprl razpravo:
Anton Purg je razpravljal, da niso bila porabljena sredstva MDO PD-jev. Za posamezne MDO PD-je bi morali biti izdelan podrobnejši 
prikaz prihodkov in odhodkov po vsebini.
Odgovor: prihodki in odhodki MDO PD se vodijo po vrstah v skladu z računovodskimi standardi, po vsebini (STRM) pa naj vsak MDO 
PD pripravi predloge.
Marko Goršič je komentiral o povečanju odhodkov za avtorske honorarje. Odgovor je povečanje avtorskih honorarjev za usposabljanja, 
ker koriščenje sredstev Evropskih socialnih skladov kot upravičene stroške priznavajo samo avtorski honorar (ni več možnosti preda-
vateljem obračunati samo potne stroške).
Manja Rajh je povprašala o odpisu terjatev (vzrok je bil stečaj Geodetskega inštituta Slovenije) in druge nerešene terjatve predvsem 
�zičnih oseb in nekaterih društev iz preteklega obdobja tako za Planinski vestnik, Komisijo za športno plezanje – lastna udeležba in 
usposabljanja iz društev. Postavila je tudi vprašanje porabe sredstev predsedstva; odgovor: v tej postavki so potni stroški za delo na sejah 
predsedstva , potni stroški predsednika in  podpredsednikov, ki jih opravijo doma in v tujini,  reprezentanca  in stroški za obisk delegacij 
na PZS. Po razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 4/8-3-2012: Upravni odbor PZS soglaša s �nančnim poročilom 2011 s pojasnili in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

c. Programi dela organov PZS za leto 2013
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, predsednik je podal kratko obrazložitev in odprl razpravo. 
Manja Rajh, predsednica Savinjskega MDO PD-ja, je postavila vprašanje, zakaj pri Planinski založbi PZS še vedno ni izšel zemlje-
vid Zahodno Pohorje, Dobrovlje in Menina planina, čeprav so sredstva zagotovljena in je bilo delo opravljeno. Odgovor je podal 
generalni sekretar Matej Planko: Planinska zveza Slovenije, Planinska založba, je podpisala pogodbo za izdelavo karte Mozirske 
planine-Strojna-Zahodno Pohorje-Dobrovlje. Zadeva je narejena do vključno tretje faze, preostaneta še dve fazi, in sicer: izdelava 
planinske tematike, hrbtne strani, naslovnice ter tisk karte in platnic z gra�čno dodelavo. Predvidevamo, da bo do sezone karta 
stiskana.
Miro Eržen je predlagal, da se v mednarodno dejavnost vključi tudi Srečanje treh dežel, ter je prosil za tehnično pomoč KPP PZS pri 
izdelavi tehnične ferate v SPM. Odgovor je podal predsednik Bojan Rotovnik, ki je soglašal s predlogom, da se vključi Srečanje treh dežel 
v mednarodno dejavnost. Pobudo za tehnično pomoč pri ferati pa je potrebno nasloviti na KPP.
V razpravi so sodelovali še Marko Goršič, Marko Vidmar, Milena Brešan in Anton Purg.

Po razpravi sta bila v sprejetje podana:
SKLEP 5/8-3-2012: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni program dela PZS za leto 2013 in predlaga skupščini, da ga potrdi. 
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SKLEP 6/8-3-2012: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: 
Skupščina sprejema okvirni program dela PZS za leto 2013 in pooblašča:
•	 komisije z zbori dejavnosti, da sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2013, soglasje k programu mora 

podati upravni odbor,
•	 Upravni odbor PZS, da na predlog organov PZS brez zborov dejavnosti sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih 

področjih za leto 2013.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.

d. Finančni načrt za leto 2013
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo.
Vera Šmid je povzela �nančne podatke predloga okvirnega �nančnega načrta 2013, ki je naravnan v okvirih predvidenih možnosti, ki 
jih predvidevamo glede na varčevanje na vseh nivojih.
Mirko Tovšak je imel pripombo glede naziva stroškovnega mesta UO, kjer naj se doda še predsedstvo, ki naj bo samostojno predstavljeno.
Želel je dodatno razlago glede povečanja amortizacije – odgovor je posledica novih računalniških programov, ki se amortizirajo več let 
in prav zato so tudi oblikovane dolgoročne časovne razmejitve, kar je razvidno tudi v načrtovanih prihodkih.
Predsedniki MDO PD-jev so razpravljali o znižanih načrtovanih prihodkih za delo MDO PD. Odgovor – delo MDO PD je so�nanci-
rano iz javnih sredstev Fundacije športnih organizacij. V primeru, da bodo ta sredstva ostala na ravni 2011, se tudi ta popravek lahko 
naredi in se sredstva povečajo.
Po razpravi sta bila v sprejetje podana spodnja:
SKLEP 7/8-3-2012: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni �nančni načrt dela PZS za leto 2013 in predlaga skupščini, da ga potrdi. 
Sklep je bil sprejet z dvema glasova proti (Marko Goršič in Drago Horjak).

SKLEP 8/8-3-2012: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: 
Skupščina sprejema okvirni �nančni načrt PZS za leto 2013 in pooblašča upravni odbor za sprejem podrobnega �nančnega načrta 
za leto 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.

d. Solastništvo nepremičnin
Gradivo je bilo posredovano v gradivo za sejo. Predsednik Bojan Rotovnik je podal obrazložitev, da so bili na 1. konferenci o planinskem 
gospodarstvu, ki je bila 26. 11. 20111 na Igu, sprejeti sklepi in zaključki, da organi PZS izvedejo razpravo o možnostih natančnejše ure-
ditve solastniških razmerij v tistih primerih, kjer je PZS lastnik ali skupaj s PD solastnik planinskih koč in pripadajočih funkcionalnih 
zemljišč, da naj se skladno z že sklenjenimi pogodbami za prenos dela lastništva nepremičnin iz PZS na PD, in skladno z zakonodajnimi 
možnostmi, na podlagi aneksov k osnovnim pogodbam ustrezneje in natančneje uredijo naslednja področja:
1. prenos pravic upravljanja nad objekti s PZS na PD, kjer je PD solastnik nepremičnine,
2. PD, ki so solastniki planinskih koč skupaj s PZS, ob prevzemu pravic upravljanja prevzamejo tudi dolžnosti iz naslova upravljanja 

planinskih koč,
3. natančnejšo določitev, da je solastniški delež PZS namenjen predvsem za nadzor PZS nad morebitnimi prodajami planinskih 

objektov ali spremembami njihove namembnosti. V ostalih primerih, kjer je potrebo soglasje solastnika, PZS praviloma podpre 
odločitev PD, ki je solastnik nepremičnine.

Gospodarska komisija PZS je obravnavala vse sklepe konference in določila odgovorne za izvedbo posameznih sklepov.

Ker je tematika upravljanj nepremičnin vezana na sklepe skupščine, predvsem na sklep skupščine iz leta 1999 o prenosu 9/10 lastništva 
nad objekti in funkcionalnimi zemljišči iz PZS na PD in ker je potrebno sistematično in dolgoročno urediti problematiko upravljanja 
planinskih nepremičnin oz. planinskih koč, kjer je PZS solastnik, je predsednik PZS predlagal, da Skupščini PZS podamo v sprejem 
sklepe. Pred glasovanjem je predsednik odprl razpravo, v kateri so sodelovali Drago Horjak, Danilo Škerbinek, Manja Rajh, Miro Er-
žen, Marko Goršič, Borut Vukovič in Andrej Brvar. Danilo Škerbinek je glede predlagane »natančne ureditve solastniških razmerij« 
opozoril na dejstvo, da prenosi pomenijo �nančne posledice, kar pa že od nekdaj urejuje Statut PZS, isto je predvideno tudi v predlogu 
novega Statuta. Pri tem so bistvene tudi vrednosti takih prenosov. Zaradi povedanega ne bo glasoval za potrditev sklepa 10/8-3-2012.

Po končani razpravi so bili v glasovanje podani naslednji:
SKLEP 9/8-3-2012: Temeljni interes PZS na področju planinskih objektov/nepremičnin je, da so le-ti v lasti planinskih organizacij 
ter da je njihov osnovni namen omogočanje izvajanje planinske dejavnosti.  
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 10/8-3-2012: Skupščina pooblašča predsednika, da skladno z obstoječimi pogodbami, ki urejajo solastniška razmerja 
med PZS in posamičnimi PD na planinskih objektih/nepremičninah in skladno z veljavno zakonodajo, sklene Dodatek k tem 
pogodbam. V Dodatku se uredijo pravica do posesti, uporabe, uživanja in upravljanja planinskih objektov. V kolikor PZS na PD 
prenese pravice, ki PZS pripadajo iz naslova solastnine, mora PD prevzeti tudi vsa bremena, ki odpadejo na te pravice. O vseh 
sklenjenih Dodatkih predsednik redno poroča UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

SKLEP 11/8-3-2012: Skupščina PZS sprejema stališče, da je solastniški delež PZS na planinskih objektih/nepremičninah namenjen 
zaščiti temeljnega interesa PZS na področju planinskih objektov/nepremičnin. S solastniškim deležem je PZS omogočen nadzor 
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nad morebitno prodajo planinskih objektov (predkupna pravica) in nadzor nad spremembo namembnosti objekta. V preostalih 
primerih urejanja solastniških razmerij med PZS in posamičnim PD, kjer je potrebno soglasje PZS kot solastnika, skupščina 
pooblašča predsednika, da takšno soglasje na predlog PD tudi poda, v kolikor to ni škodljivo za PZS ali v nasprotju s temeljnim 
interesom PZS na področju planinskih objektov/nepremičnin.
Sklep je bil sprejet z dvema glasova proti (Marko Goršič in Danilo Škerbinek).

f. Statut PZS
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo. Borut Vukovič, vodja delovne skupine za pripravo statuta je podal uvodno obrazložitev. 
Povedal je, da je delovna skupina v času javne razprave prejela 4 amandmaje, poslali so jih: PD Kum Trbovlje, PD Moravče, Jurček No-
wakk in predsednik Bojan Rotovnik. Čeprav vse pripombe niso bile oblikovane kot amandmaji, se je delovna skupina odločila, da bo 
vse obravnavala po vsebini in se do njih opredelila. 
Po krajši razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 12/8-3-2012: Upravni odbor PZS potrjuje predlog besedila Statuta PZS, s popravkom v 3. odstavku 47. člena, dodati (naj-
manj 5 letne) in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ob zaključku te točke je predsednik še povedal, da bo Skupščina PZS 14. aprila v prostorih Kulturnega doma v Ormožu, pred skupščino 
bosta od 9. ure dalje v prostorih Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož potekali vzporedni delavnici na temi: predstavitev predloga meril za 
dvonamensko rabo planinskih poti in problematika turističnega vodenja in turističnih aranžmajev v planinstvu. 
Slavica Tovšak je podala tudi predlog MDO PD Podravja za delovnega predsednika skupščine. 
Predsednik je podal v glasovanje:
SKLEP 13/8-3-2012: Upravni odbor PZS potrjuje predlog MDO PD Podravja, da se za predsednika delovnega predsedstva Skup-
ščine PZS 2012 predlaga Jožefa Bobovnika (PD Fram).
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 4 Planinsko gospodarstvo 
a. Prenos nepremičnine PZS na PD Rogaška Slatina, parcele na Donački gori 
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, Manja Rajh je podala uvodno obrazložitev, povedala je, da je PD Vrelec – Rogaška je 
poslalo prošnjo za prenos lastništva parcele na Donački gori s PZS na PD. To prošnjo je obravnavala GK na svoji redni 3. seji, 18. 10. 
2011, in jo predlaga UO PZS v sprejem. 
Razprave ni bilo, predsednik je podal v glasovanje:
SKLEP 14/8-3-2012: Upravni odbor PZS na predlog PD Vrelec – Rogaška in na podlagi pozitivnega mnenja gospodarske komisije 
potrjuje zemljiškoknjižni prenos 1/1 lastništva parcele k.o. Donačka Gora št. 370/2 v izmeri 600 m2, v lasti PZS, v last PD Vrelec 
– Rogaška. Vrednost parcele po oceni GURS znaša 664 €. Vse stroške prenosa nepremičnine krije PD Vrelec – Rogaška.
Sklep je bil soglasno sprejet.

b. Predlog cen in popustov v kočah
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, Manja Rajh je podala uvodno obrazložitev, povedala je, da so cene in popusti enaki kot 
lansko leto. V razpravo se je vključil Marko Goršič, ki ga je zanimalo, kaj pomeni, da v ceno ni vključena posteljnina; Marko Vidmar pa 
je vprašal, zakaj PD Ljubljana-Matica obračunava samo 30 % popust. Marinka Koželj-Stepic je dodala, da nekateri v kočah ne odobra-
vajo, da imamo s seboj posteljnino. Na koncu je Jože Rovan dodal, da bi bilo potrebno pred začetkom glavne planinske sezone narediti 
obsežno kampanjo glede uporabe svoje posteljnine v kočah. Po razpravi sta bila v glasovanje podana:
SKLEP 15/8-3-2012: Upravni odbor PZS na predlog gospodarske komisije potrjuje najvišje cene določene prehrane in napitkov v 
planinskih kočah I. in II. kategorije. Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene hrane in pijače. Cene 
veljajo do sprejetja novih ali do preklica.

SKLEP 16/8-3-2012: Upravni odbor PZS na predlog gospodarske komisije potrjuje najvišje cene nočitev v planinskih kočah I. in 
II. kategorije. Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene nočitev, dolžni pa so spoštovati 50 % popust 
pri prenočevanju članov (domačih in tujih na podlagi sporazuma o reciprociteti) z veljavno planinsko izkaznico za tekoče leto. 
Cene veljajo do sprejetja novih ali do preklica.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.

c. Vpis nove planinske koče v seznam planinskih koč
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, Manja Rajh je podala uvodno obrazložitev, razprave ni bilo, v glasovanje je bil podan:
SKLEP 17/8-3-2012: Upravni odbor potrjuje, da se v seznam planinskih koč PZS vpiše Planinski dom pod Ježo, 740 m nadmorske 
višine, III. kategorija, ki je v lasti PD Valentin Stanič Kanal. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

d. Informacija o dolgoročnem najemu določenih nepremičnin MORS s strani PD
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, Matej Planko je podal uvodno obrazložitev. Kronologija dogodkov, v letu 2010 je bilo 
več pogovorov med predstavniki Planinske zveze Slovenije in predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje. Prvi sestanek je bil 2. 6. 
2010, na njem je bilo dogovorjen postopek ureditve dolgoročnega najema objektov. 
V skladu s tem dogovorom si je večina planinskih društev uredila status društva v javnem interesu na področju zaščite in reševanja. O 
tem je zapisnik z dne 18. 10. 2010. Po tem so se stvari ustavile. 
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Generalni sekretar se je v urejanje tega problema vključil junija 2011. Na to temo je imel razgovor z gospodom Butom iz URSZR. Obljubil 
je pomoč in polno angažiranost, za konkretne nadaljnje korake se nisva mogla dogovoriti. Na podlagi dopisa je 1. 2. 2012 pozval planin-
ska društva, da pošljejo zahtevano dokumentacijo, ki jo bo zbral in skupaj za vsa društva izročil MORSU ter se dogovoril za naslednje 
korake. Do danes je potrebne dokumente poslalo samo PD Lisca Sevnica in PD Žirovnica. 
Dogovorjeno je bilo, da generalni sekretar PZS skliče v roku enega meseca sestanek, na katerega bo povabil vse PD-je in se bodo zjasnili, 
kakšni so njihovi interesi in želje glede teh objektov in se bo s tem nastopalo v pogovorih z MORS-om.

AD. 5 Predlog dogovora o sodelovanju z Rdečim križem Slovenije 
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, Slavica Tovšak je podala uvodno obrazložitev, povedala je, da si obe organizaciji, torej 
PZS in RKS že nekaj časa prizadevata najti skupne aktivnosti in jih potrditi v obliki dogovora. Predlog temelji na različnih oblikah 
medsebojnega sodelovanja. 
PZS bo na osnovi skupnega dogovora lahko dala priporočilo PD, meddruštvenim odborom planinskih društev, komisijam PZS, za 
izvedbo kvalitetno pripravljenih tečajev prve pomoči iz strani RKS. 
Dogovor omogoča skupno sodelovanje pri akcijah planinec – krvodajalec. Vsaka izmed skupno načrtovanih akcij daje priložnost in 
možnost za skupno pripravo promocijskega gradiva, namenjenega ciljnim skupinam v šolskih vrstah in pri odraslih. 
Različna tematska in ciljna predavanja za mlade planince, vodnike in druge obiskovalce gora lahko pripomorejo k varnejši hoji v gorskem 
svetu, kar pomeni, da se v izvajanje dogovorjenih aktivnosti lahko vključita obe organizaciji. RKS lahko po potrebi ponudi materialno 
pomoč pri izvajanju programa oživljanja v izobraževalnih procesih v organizaciji PZS.
Podpisnici dogovora lahko najdeta skupne točke tudi pri reševanju socialnih stisk družin, katerih otroci nimajo materialnih možnosti, 
da bi se vključevali v počitniške planinske tabore in druge oblike druženja mladih.
Če bo dogovor sprejet bo slovesno podpisan v prvem tednu maja, ko se praznuje Teden rdečega križa.
Razprave ni bilo, zato je predsednik podal v glasovanje:
SKLEP 18/8-3-2012: Upravni odbor PZS potrjuje vsebino dogovora o medsebojnem sodelovanju med Rdečim križem Slovenije 
in Planinsko zvezo Slovenije ter pooblašča predsednika za podpis.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Na seji UO PZS je bilo v tem času prisotnih še 18 članov UO PZS z glasovalno pravico (oz. 69 %).

AD. 6 Imenovanja, potrditve in razrešitve 
Gradivo je bilo posredovani v gradivu za sejo.
Predlog Odbora za članstvo za imenovanje člana.
SKLEP 19/8-3-2012: Upravni odbor PZS na predlog vodje odbora za članstvo imenuje Damjana Omerzu (PD Bohor Senovo) za 
člana odbora za članstvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ustanova Avgusta Delavca – poziv za imenovanje predstavnika PZS
Prejeli smo poziv ustanoviteljem Ustanove Avgusta Delavca za imenovanje predstavnikov v organe Ustanove za mandatno obdobje 
2012-2016. Ta poziv je obravnavalo P PZS na seji 6. 2. 2012 in sprejelo sklep 38/4, na podlagi katerega so bilo pozvani vsi člani UO PZS 
naj podajo svoje predloge kandidatov za to funkcijo. Prejeli smo samo predlog Marka Vidmarja (MDO Primorsko-notranjskih PD), ki 
predlaga predsednika PZS Bojana Rotovnika. 
Predsedstvo UO PZS predlaga Andreja Barvarja, predsednika Nadzornega odbora PZS, v organe Ustanove Avgusta Delavca.
SKLEP 20/8-3-2012: Upravni odbor PZS na predlog predsedstva UO PZS imenuje Andreja Brvarja (predsednika NO PZS) v 
Nadzorni odbor Ustanove Avgusta Delavca za mandatno obdobje 2012-2016.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predlog Pravne komisije za imenovanje dveh dodatnih članov
SKLEP 21/8-3-2012: Upravni odbor PZS na predlog vodje pravne komisije in predsednika PZS imenuje Miro Eržena (PD Dovje 
Mojstrana) in Jožeta Melanška (PD Velenje) za člana Pravne komisije PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Predlog Založniškega odbora Planinske založbe za razrešitev člana.
SKLEP 22/8-3-2012: Upravni odbor PZS na predlog predsednika Založniškega odbora Planinske založbe PZS razrešuje člana 
Založniškega odbora Planinske založbe Andreja Mašera (PD Ljubljana-Matica).
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 7 Soglasje k delitvi sredstev Planinskega sklada
Gradivo je bilo posredovani v gradivu za sejo. Kratko obrazložitev je podal predsednik Bojan Rotovnik, ki je povedal, da je Predsedstvo 
UO PZS prejelo predlog Komisije za športno plezanje, da bi jim iz sredstev Planinskega sklada so�nancirali velike tekmovalne dogod-
ke v Sloveniji v letu 2012, in sicer svetovni pokal v balvanskem plezanju Log-Dragomer in tradicionalno tekmo svetovnega pokala v 
težavnosti v Kranju, v višini 4000 €.
SKLEP 23/8-3-2012: Upravni odbor PZS soglaša s sklepom predsedstva, da se iz  sredstev Planinskega sklada nameni 4.000 € 
za so�nanciranje velikih tekmovalnih dogodkov Komisije za športno plezanje v Sloveniji, in sicer za tekmi svetovnega pokala v 
Log-Dragomeru in Kranju.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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AD. 8 Letna članarina ZDOS 
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, Matej Planko je podal uvodno obrazložitev.
Povedal je, da ko se je PZS vključevala v ZDOS ni bilo nobenega govora o članarini. PZS je članica ZDOS od leta 2003. Članstvu v ZDOS-u 
je bilo do leta 2011 brezplačno. Na skupščini ZDOS-a, ki je bila 24. 3. 2011 so pa določili članarino in sicer 500 € za organizacije, ki imajo 
letni �nančni promet do 250.000€ in 1.000 € za organizacije, ki imajo večji �nančni promet kot je 250.000 €. Prav velike koristi od te 
organizacije nimamo. V njih smo včlanjeni že preko OKS-a.
Po kratki razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 24/8-3-2012: Upravni odbor PZS soglaša z nadaljnjim članstvom Planinske zveze Slovenije v Združenju društvenih orga-
nizacij Slovenije (ZDOS), če je članstvo za PZS brezplačno, v nasprotnem primeru bo PZS izstopila iz te organizacije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 9 Včlanitev društev v PZS
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, Matej Planko je podal uvodno obrazložitev.
Prejeli smo 7 prošenj za včlanitev v PZS: Koroški alpinistični klub, Alpinistični klub Črna, Alpinistični klub Slovenj Gradec, Alpinistični 
klub Ravne na Koroškem, Plezalni klub Slovenske Konjice, Zgornjesavinjski alpinistični klub Rinka in Plezalno društvo Grif Brezovica. 
Po kratki razpravi, v kateri so sodelovali Manja Rajh, Marko Goršič in Danilo Škerbinek, je bil v glasovanje podan
SKLEP 25/8-3-2012: Upravni odbor PZS na podlagi 23. člena statuta sprejema:
Koroški alpinistični klub, Center 101, Črna na Koroškem (MDO PD Koroške).
Alpinistični klub Črna, Rudarjevo 22, Črna na Koroškem (MDO PD Koroške.
Alpinistični klub Slovenj Gradec, Pod gradom 30, Slovenj Gradec (MDO PD   Koroške).
Alpinistični klub Ravne na Koroškem, Trg svobode 17, Ravne na Koroškem (MDO PD Koroške).
Plezalni klub Slovenske Konjice, Kajuhova ulica 4, Slovenske Konjice (Savinjski MDO PD).
Zgornjesavinjski alpinistični klub Rinka, Luče 95, Luče (Savinjski MDO PD).
Plezalno društvo Grif Brezovica, Podpeška cesta 50c, Brezovica pri Ljubljani (MDO PD Notranjske).
med člane PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Matej Planko je podal še prošnjo MDO PD Notranjske za prestavitev PD Krimper iz MDO PD Notranjske v MDO PD Ljubljana. MDO 
PD Ljubljana se s predlogom strinja, prav tako PD Krimper.
SKLEP 26/8-3-2012: Upravni odbor PZS potrjuje predlog Meddruštvenega odbora planinskih društev Notranjske, da se Plezalno 
društvo Krimper zaradi teritorialne bližine uvrsti v delo Meddruštvenega odbora planinskih društev Ljubljane.
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 10 Informacijo o merilih za dvonamensko rabo planinskih poti 
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, Igor Mlakar je podal uvodno obrazložitev, povedal je, da so na podlagi skupnega sestanka 
načelnikov Komisije za varstvo gorske narave (KVGN), Komisije za planinske poti (KPP) in Komisije za turno kolesarstvo (KTK) pri-
pravili izhodišča v 15 točkah, ki bodo služila za pripravo kriterijev, na podlagi katerih bi lahko odpirali določene poti za dvonamensko 
rabo. Javna razprava o merilih za dvonamensko rabo planinskih poti naj bi trajala od 8. marca do 30. aprila 2012. V okviru javne razprave 
bo pred Skupščino PZS v Ormožu, ki bo 14. aprila 2012, potekala tudi javna predstavitev in razprava v okviru ene od dveh delavnic, ki 
bosta potekali pred skupščino. 
Predsedniki MDO bodo obravnavo teh meril vključili na sestanke MDO-jev, ki bodo potekali v času javne obravnave.

AD. 11 Izhodišča za pogovore z Vlado RS
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, predsednik Bojan Rotovnik je podal uvodno obrazložitev. Povedal je, da se bo Planinska 
zveza Slovenije skušala dogovoriti s pristojnimi ministrstvi o problematiki planinstva in odprte probleme predstavila Vladi Republike 
Slovenije (ministrstvom).
Po kratki razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 27/8-3-2012: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča PZS za pogovore z Vlado RS. 
Sklep je bil soglasno sprejet.

AD. 12 Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Gradivo je bilo posredovano po elektronski pošti dan pred sejo.
Pobude so v pisni obliki podali Danilo Škerbinek, Manja Rajh, Mirko Tovšak in Marko Goršič. Na vprašanje Manje Rajh je bilo odgo-
vorjeno že med sejo, zato je Manja svoje vprašanje umaknila.
Danilo Škerbinek je podal pobudo za pripravo strokovnega gradiva za vodenje planinskih aktivnosti za seniorje. Povedal je, da je na 7. 
seji SS RS za šport v mesecu decembru Združenje športnih zvez predložilo v potrditev program usposabljanja
•	 vaditeljev športne aktivnosti za seniorje (športni delavec 1) in
•	 vaditelja športne rekreacije odraslih (strokovni delavec 1). 
Programa sta bila s 13. sklepom omenjenega organa potrjena.
O velikem številu starejših oseb v planinski organizaciji je še v prejšnjem mandatu razpravljal Odbor PZS za članstvo skupno s predse-
dniki meddruštvenih odborov planinskih društev,  spoznal za nujno, da se strokovno gradivo za delo s starejšimi pripravi in potrdilo 
tudi neke vrste teze, ki bi jih naj  omenjeno gradivo zajemalo. Čeprav v našem primeru ne gre za usposabljanje vaditeljev ali vodnikov 
za delo z starejšimi, nam bi lahko sprejeta programa služila kot  odlično vodilo, pomagalo ali le usmeritev za prepotrebno vsebinsko in 
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metodološko gradivo za delo s starejšimi pri izvajanju planinske dejavnosti v PD ali planinskih skupinah v različnih okoljih. Seveda bo 
treba zaprositi za dovoljenje za uporabo teh programov.
Predsednik mu je odgovoril, da se bo s tem vprašanjem seznanilo KUP, ki bo podal pisni odgovor.

Mirko Tovšak je postavil vprašanje:
»V sredstvih javnega obveščanja je bila dokaj odmevna vest, da sta Radio 1 in Bing Bang organizirala akcijo prenašanja starih televizorjev 
na Komno. Tej absurdni akciji je svoje strinjanje pridodala še Karmen Karničar, oskrbnica koče na Komni. Ta gospa je torej pozdravila to 
bedasto akcijo, čeprav Komna sodi v območje Triglavskega narodnega parka, ki je zaščiten z vsemi mogočimi zakoni, tudi z evropsko Naturo 
2000. Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da smo planinci ogorčeni, da se takšne akcije onesnaževanja sploh dovoljujejo, zato bi morala 
Planinska zveza Slovenije ob tem početju ogorčeno reagirati in tudi v javnosti jasno izraziti svoje nestrinjanje. Žal takšne odločne zavrnitve 
in protesta naše zveze nisem nikjer zasledil, niti na naši spletni strani, niti v E-novicah naše organizacije.
Sprašujem torej, zakaj ob tej nesmiselni akciji ni bolj odločno nastopila naša krovna organizacija?« 
Predsednik mu je podal odgovor, da se je na to neprimerno akcijo Radia 1 Planinska zveza Slovenije takoj ostro odzvala, kar je bilo 
tudi zapisano v različnih medijih in je Radio 1 na pobudo Planinske zveze Slovenije akcijo tudi prekinil. Ob tem je prosil vse člane UO, 
da se naj pri postavljanju vprašanj in pobud članov upravnega odbora predhodno prepričajo o utemeljenosti vprašanja ali predloga. 

Marko Goršič je podal več vprašanj, vprašanje glede PD Krimper je bilo razrešen že med samo sejo, prav tako je bila poslana vsem 
članom UO PZS kalkulacija za nakup novega kombija.
2. vprašanje: »NO opozarjamo, da ni več naključno, da se neprekinjeno krši 8. Člen poslovnika UO PZS.«
Predsednik je odgovoril, da smatra, da so gradiva kvalitetno pripravljena, zato je včasih gradivo malo kasneje pri članih UO, ni pa nikoli 
gradivo posredovano na sami seji, tako da imajo člani UO PZS še vedno čas preučiti gradivo in se pripraviti na diskusijo. V prihodnje bo 
predsednik v sodelovanju s strokovno službo poskušal zagotoviti, da bodo člani upravnega odbora prejeli gradivo za sejo v pisni obliki 
vsaj 6 dni pred sejo (preko elektronske pošte dobijo člani upravnega odbora gradivo praviloma 14 dni pred sejo, zadnji sklop gradiv pa 
7 dni pred sejo, celotno gradivo za sejo pa je objavljeno tudi na spletni strani).

3. vprašanje.: »Kot smo lahko prebrali, je bila knjižnica PZS preseljena na drugo lokacijo, zato nas zanima, ali je 53 dolžnikov vrnilo izpo-
sojeno literaturo-knjige? 
Ali je bila predaja pri selitvi dokumentirana in prejem potrjen?
Dne 12. oktobra 2009 je knjižničarka predala v tajništvo seznam dolžnikov – zavedeno pod številko 5049/09. Takratni generalni sekretar je 
bil s sklepom P UO PZS zadolžen, da zadevo uredi. 
Sprašujemo zato, ker je bilo na seznamu kar nekaj primerkov redkih izvodov.« 
Odgovor je podala Slavica Tovšak, povedala je, da je ideja o ureditvi knjižnice PZS stara že dobro desetletje. Doslej se tega problema ni 
lotil nihče. Novo vodstvo je ugotovilo, da je knjižni fond v nezavidljivem stanju, obisk v zadnjih dveh letih ni presegel 6–8 obiskovalcev 
letno. Predsedstvo je 7. 1. 2011 sprejelo sklep, da se problematika knjižnice prouči in dokončno reši problem knjig. Imenovana je bila 
komisija v sestavi Slavica Tovšak, Tone Tomše, Blaž Lesnik. Aktivnost komisije je podprl tudi UO PZS na seji 27. 1. 2011. Komisija se je 
lotila obsežnega projekta, razmejila je knjige, ki jih je sprejela Mestna knjižnica Ljubljana in knjige, ki jih je prevzel Slovenski planinski 
muzej. V Mestni knjižnici je bil urejen planinski kotiček, ki je namenjen različnim predstavitvam planinske literature. S pogajanji je bilo 
doseženo, da bodo knjige brezplačno prenesene v sistem Cobbis. Za obe predaji je bil urejen seznam oziroma primopredajni zapisnik. 
Knjige so na obeh lokacijah dostopne slehernemu uporabniku. Komisija pa ni bila seznanjena z dejstvom, da nekatere knjige niso bile 
vrnjene in so že desetletje ali več pri izposojevalcih. Ta seznam je pred mesecem posredoval Franci Ekar. O seznamu izposojenih knjig 
ob primopredaji med Francijem Ekarjem in Bojanom Rotovnikom novi predsednik PZS ni bil seznanjen . Slavica Tovšak je predlagala, 
naj se v projekt izterjave knjig vključijo tudi drugi člani UO PZS, pri čemer je imela v mislih Marka Goršiča, nekdanjega podpredsednika 
in sedanjega člana UO. Problem izposojeni knjig bi namreč moralo rešiti že prejšnje vodstvo. Da lahko pripomorejo k boljšemu delu in 
reševanju skupnih problemov in nalog vsi člani UO PZS, je menil tudi predsednik PZS Bojan Rotovnik.
Na koncu je predsednik Bojan Rotovnik povedal, da bodo za vsa ostala vprašanja podani pisni odgovori.

Seja je bila zaključena ob 21.15.

Zapisala:
Mija Damjan-Stegu,
vodja pisarne PZS

Matej Planko,                     Bojan Rotovnik,
generalni sekretar PZS                   predsednik PZS

ZAPISNIK 9. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
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