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MEDNARODNI
DAN GORA 2012

Vsako leto je mednarodni dan gora posvečen drugi temi, pomembni za trajnostni
razvoj gorskih območij.

Praznujmo življenje v gorah,
omejimo vožnje z motornimi
vozili v naravnem okolju
CIPRA Slovenija, PZS

G

eneralna skupščina Združenih narodov
je leta 2003 11. december razglasila za
mednarodni dan gora. Odločitev so sprejeli
po velikem uspehu, ki so ga dosegli leto prej
ob mednarodnem letu gora 2002 s projektom
o zavedanju človeštva o pomenu gora. Na ta
dan, 11. december, so marsikje organizirani
dogodki z namenom opozoriti na pomen gora
za življenje in za ohranjanje biotske raznolikosti, ter opozoriti na pomen varovanja in
trajnostnega razvoja gorskih območij.

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Mednarodno leto gora 2012 je bilo
posvečeno praznovanju življenja v gorah.
Gore so dom za 12 % svetovnega prebivalstva. Trajnostni razvoj gorskih območij je
ključnega pomena za izboljšanje preživetja
teh pogosto revnih in osamljenih ljudi. Ob

10. obletnici mednarodnega leta gora (2002)
si mednarodni dan gora prizadeva, da bi dosegli večjo vključenost akterjev/institucij in
civilne družbe v trajnostni razvoj gorskih
območij. To je tudi konkretna priložnost za
zagotovitev sredstev za izboljšanje preživetja gorskih skupnosti. Posebna pozornost je
bila v OZN namenjena vključevanju mladih
v svetovnem trajnostnem razvoju, saj bodo
oni prihodnji akterji. V 2012 so se v OZN
osredotočali tudi na povezave med razvojem
podeželja in razvojem mest z upoštevanjem
izvajanja zelenega gospodarstva v skladu z'Rio
+20 EarthSummit'.
Ob mednarodnem dnevu gora 2012, ko
smo praznovali življenje v gorah, sta Planinska zveza Slovenije in CIPRA Slovenija,
društvo za varstvo Alp opozorila na močno
prizadetost življenja in obiskovanja gora zaradi povečanega motoriziranega prometa, še
posebej škodljivi pa so prevozi z motornimi
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vozili v naravnem okolju. Pozimi poseben
problem predstavljajo vožnje z motornimi
sanmi.
Zakon o vožnji z vozili v naravnem okolju, katerega osnutek je bil s strani Ministrstva
za okolje in prostor RS v javno razpravo podan
lansko leto med 22. 7. in 11. 9., na Ministrstvu
za kmetijstvo in okolje stoji že več kot leto in
pol. Ob začetku zimske sezone, ko problem
predstavlja uporaba motornih sani, je še posebej pomembno ponovno opomniti, da je
tak zakon za ohranjanje naravnega ekosistema
nujno potreben in da je vsako leto, ko Zakon
zaradi birokratskih preprek obtiči v predalu,
izgubljeno v boju za ohranjanje naravnega
okolja, katerega del smo navsezadnje tudi
mi sami.
Nevladna skupina za omejitev voženj
z vozili v naravnem okolju, v okviru katere
deluje tudi Planinska zveza Slovenije, je že v
lanskem letu pripravila stališče, pripombe in
predloge do osnutka Zakona o vožnji z vozili v
naravnem okolju, ki naj bi nadomestil Uredbo
o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju
ter nekatere določbe Zakona o gozdovih in
Zakona o planinskih poteh. Nevladna skupina
je izrazila močno podporo za čimprejšnji sprejem zakona in ponudila pomoč pri njegovem
uveljavljanju.
Glede na zimsko sezono pozivamo k
omejeni uporabi naravnega prostora kot prostora za sproščanje z motornimi vozili, saj ima
le-ta številne škodljive posledice za človeka,
živali in okolje. Predsednik PZS Bojan Rotov-

nik je opozoril: »Z motornimi vozili se planinci
v zadnjih letih vedno pogosteje srečujemo na
nam neljubih srečanjih na planinskih poteh in
brezpotjih, ko so vozniki pogosto neobzirni do
ostalih obiskovalcev narave in tudi do narave
same. Zaradi zadovoljevanja lastnih potreb
po sproščanju adrenalina s svojim početjem
ogrožajo in motijo planince, ostale obiskovalce
in ljubitelje narave, prav tako pa tudi živali in
celotno naravno okolje. Planinci občutimo ne
samo hrup in smrad vozil, temveč tudi nevarna
umikanja s planinskih poti, objestna izrivanja;
da ne govorimo, kako vse to preplaši živali,
sploh sedaj v zimskem času, ko se zaradi visokega snega niti ne morejo primerno umakniti
in ko zaradi pomanjkanja hrane varčujejo s
porabo svoje energije. Vožnje z motornimi vozili povzročajo hrup v doslej mirnih predelih,
ki so bili še zadnje zatočišče naj¬bolj občutljivih živali. Globoke, vidne sledi puščajo vozila
tudi v tleh, podrastju ... Narava v sredogorju
in visokogorju potrebuje bistveno daljši čas za
regeneracijo kot v dolinskem svetu.« In dodal:
»Komisija za varstvo gorske narave PZS je na
tem področju zelo aktivna, pripravila je tudi
zloženko o prepovedi voženj z motornimi vozili v naravi – kako ravnati v primeru, ko so
obiskovalci gora priča nedovoljenih voženj npr.
s štirikolesniki, motornimi sanmi, motokrosi
itd. na planinskih poteh in brezpotjih. Odločno
se zavzemamo za čimprejšnji sprejem novega
zakona o omejitvi voženj z vozili v naravnem
okolju in vzpostavitev učinkovitega nadzora
nad izvajanjem določil zakona.«

Praznujmo življenje v gorah, omejimo vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju,
foto Vladimir Habjan
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Pirotehnika v
naravnem okolju
– NE!
TNP, CIPRA Slovenija, PZS

V

času božično-novoletnih praznikov, ki so
neločljivo povezani z uporabo pirotehničnih sredstev, je Triglavski narodni park ob
podpori Planinske zveze Slovenije in CIPRE
Slovenija – društva za varstvo Alp pripravil
akcijo Pirotehnika v TNP – NE! Ob tem je
Planinska zveza Slovenije še posebej poudarila škodljivost uporabe teh sredstev tudi
sicer v naravnem okolju za naravo in živali,
ter k sodelovanju in podpori akcije povabila
planinska društva s planinskimi kočami.

Na območju TNP, v naravnem okolju,
uporaba pirotehničnih sredstev ni dovoljena, kar ureja Zakon o Triglavskem narodnem
parku, poleg tega uporabo teh sredstev ureja
tudi Zakon o eksplozivih in pirotehničnih
izdelkih. Mnogo je argumentov, ki dokazujejo,
da uporaba pirotehničnih sredstev v narodni park in nasploh v naravno okolje ne sodi.
Moteča je tako za ljudi kot za prostoživeče in
domače živali. Zaradi pokanja se živali zelo
vznemirijo. Prostoživeče živali zbežijo in s tem
porabljajo dodatno energijo, zato pa potrebujejo več hrane, ki pa je pozimi ni v izobilju.
Zelo stresno je tudi za ptice, ki prenočujejo v
bližini pokanja. Poleg hrupa povzroči uporaba
pirotehničnih sredstev dodatno onesnaževanje zraka, saj se ob eksplozijah sprosti veliko
strupenih delcev. Meritve dokazujejo, da so
koncentracije teh delcev močno prekoračene
prav v silvestrski noči. Tretji negativni vpliv
je estetske narave. Mir in zvezdnato nebo
sta neločljivo povezana. Po doživeti noči se
ni lepo prebuditi v prvo novoletno jutro, ki
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ga »krasijo« ostanki petard in raket kot grd
opomin nočnega dogajanja.
Z akcijo smo opozorili, da je uporaba v
naravnem okolju v TNP prepovedana in da
se z uporabo pirotehničnih sredstev povzroči
veliko škode naravi. Prehod v novo leto je v
miru lahko veliko veličastnejši in bolj doživet.
Planinska društva pa smo kot lastnika ali
upravljavca planinske koče pozvali k aktivnemu sodelovanju v akciji (obvestila gostom
v planinski koči, objava plakata v koči in na
spletnih omrežjih …).
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7674.

Člani PZS tudi
s popusti v
planinskih kočah
ÖTK v Avstriji
Zdenka Mihelič

V

nedeljo, 9. decembra 2012, sta v Slovenskem planinskem muzeju predsednika
Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik
in Avstrijskega turistovskega kluba (ÖTK)
Franz Zehetmayer podpisala medsebojni
sporazum o reciprociteti, po katerem imajo
člani ene organizacije v planinskih kočah
druge organizacije enake popuste kot domači planinci.
Bilateralni sporazum sta organizaciji sklenili na osnovi dolgoletnega dobrega medsebojnega sodelovanja, zgodovinskih povezav,
primerljivega števila planinskih koč glede na
število članov posamezne organizacije, razpršenosti planinskih koč ÖTK po gorah Avstrije, tradicionalno dobrega obiska slovenskih
gora s strani avstrijskih planincev in želja
po okrepitvi regionalnega sodelovanja med
obema organizacijama. Močnejša pobuda po
sklenitvi sporazuma je nastala v letu 2011, začeti pogovori med vodstvoma PZS in ÖTK pa
so se nato okrepljeni nadaljevali v letu 2012.
Predlagani bilateralni sporazum je potrdil
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na
svoji 11. seji, ki je bila 27. septembra 2012
v Radovljici. Prav tako je sporazum potrdil
ÖTK v svojih organih.
Partnerski organizaciji v tem sporazumu
bosta članom druge organizacije nudila enake pravice in popuste v planinskih kočah,
kot jih nudi svojim članom. Partnerski organizaciji si bosta v angleškem jeziku tudi vsaj
enkrat letno medsebojno izmenjali podatke
o planinskih kočah.

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Ob tem je predsednik PZS Bojan Rotovnik dejal: »S podpisanim bilateralnim sporazumom med PZS in ÖTK smo stopili še korak
višje na poti dolgoletnega sodelovanja med
organizacijama. Na podlagi sporazuma bodo
lahko člani slovenske planinske organizacije
koristili popust pri prenočevanju na dodatnih devetinštiridesetih planinskih kočah v
Avstriji. Po sporazumu o reciprociteti imamo
slovenski planinci z veljavno člansko izkaznico že sedaj pravico do popusta v planinskih
kočah Avstrijske (OeAV) in Nemške (DAV)
planinske zveze, s sklenitvijo bilateralnega
sporazuma z ÖTK pa pridobivamo pravico
do popusta pri prenočevanju na skoraj vseh
planinskih kočah v Avstriji. Hkrati pričakujem tudi povečan obisk članov ÖTK na
slovenskih planinskih kočah, saj bodo na
podlagi sklenjenega dogovora v prihodnje
imeli enak popust pri prenočevanju, kot ga
imamo slovenski planinci. Ker smo tik pred

Posvet o
dopolnjenem
osnutku Načrta
upravljanja TNP
2014-2023
Miro Eržen

Z

namenom, da se posebej osvetli vloga
in status planinstva, cilje in ukrepe, ki

praznovanjem 120-letnice slovenske planinske organizacije, smo se s predsednikom ÖTK
dogovorili tudi, da bomo lahko za dopolnitev
podatkov o zgodovini slovenskega organiziranega planinstva koristili obsežen fond
knjižnice in arhiva ÖTK, saj je ÖTK pred
I. svetovno vojno deloval tudi na območju
sedanje Slovenije. Da smo lahko sklenili ta
sporazum z ÖTK, je zasluga tudi bivšega
predsednika PZS Francija Ekarja, ki je že
leta 2009 začel z vsemi potrebnimi postopki in
nato ves čas spodbujal izvedbo vseh potrebnih
postopkov, za kar se mu zahvaljujem.«
Nekaj podatkov o planinskih kočah ÖTK
in sami organizaciji – Österreichischer Touristenklub (več na: www.oetk.at):
• tretja največja planinska organizacija v
Avstriji,
• ustanovljena leta 1869,
• 25.000 članov - stalno naraščanje,
• 49 planinskih koč z 3.500 ležišči,
• 20.000 km planinskih in plezalnih poti,
• lastniki največje notranja plezalna stena
v središču Dunaja.
Poleg sklenitve bilateralnega sporazuma
glede popustov pri prenočevanju na kočah
so bile izpostavljene še druge možne oblike
sodelovanja (tabori mladih planincev ....).

jih na tem področju predvideva upravljavski
načrt TNP, je Planinska zveza Slovenije v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom
organizirala 13. decembra 2012 posvet o tem
dokumentu.
Načrta upravljanja (dopolnjen osnutek)
je bil do 29. 12. 2012 v javni razpravi, zato
so se posveta poleg predsednika PZS Bojana Rotovnika, direktorja TNP mag. Martina
Šolarja, podpredsednika PZS Boruta Peršolje
ter članov nekaterih komisij PZS udeležili
predvsem predstavniki planinskih društev,
ki delujejo na območju TNP.
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V razpravi je bila izpostavljena dosedanja
vidna vloga planinske organizacije pri vzpostavitvi parka in njegovem upravljanju ter želja, da bi se planinstvo tudi v načrtu upravljanja odražalo kot zelo pomembna dejavnost v
parku. Pri tem je bilo ponujeno tudi znanje
in pripravljenost sodelovanja planincev pri
razreševanju določenih problemov, ki so v
parku zaznani tudi zaradi planinstva (ekologija koč, varstvo narave), po drugi strani
pa pripravljenost pripravljavcev načrta upravljanja, da na osnovi konstruktivnih pripomb
iz razprave, planinstvu v načrtu upravljanja
zagotovi vidnejše mesto ter mu s tem tudi prizna status pomembnega partnerja v skupnih
prizadevanjih za doseganje ciljev načrta. Z
ozirom na to, da je bila javna razprava o načrtu
upravljanja TNP odprta do zgoraj navedenega datuma, so bile vse pripombe, podane na
tem posvetu, pa tudi ostale dodatno prispele
pripombe do podanega roka, pripravljavcu
načrta posredovane pisno.

Zbrani na posvetu v SPM, foto Miro Eržen

Posvet je bil vsekakor dobra priložnost za
izmenjavo mnenj o samem načrtu, tako da
je bil skupni zaključek, da bi takšen posvet z
upravljavci planinskih koč in poti na območju
TNP v bodoče organizirali vsaj enkrat letno.

Državna priznanja
in nagrada
za dosežke
na področju
prostovoljstva za
leto 2012
Zdenka Mihelič

P

redsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je ob mednarodnem dnevu
prostovoljstva 5. decembra podelil državna
priznanja in osrednjo nagrado na področju
prostovoljstva za leto 2012. Podelil jih je skupaj s predsednico Odbora Republike Slovenije
za podelitev državnih priznanj na področju
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prostovoljstva Vando Remškar Pirc. V uvodnem nagovoru je predsednik Türk povedal,
da ima prostovoljstvo v teh časih vsesplošnega
varčevanja in krize prav poseben pomen, saj
gre za enega najbolj pomembnih izrazov skrbi
za sočloveka. Kot je dejal, se prostovoljstva
lahko naučimo, gre pa za vrednoto in način
življenja ter pot k toleranci, spoštovanju in
sočutju.
Osrednjo državno nagrado na področju
prostovoljstva za leto 2012 je prejela Jožica
Roglič. Jožica Roglič je kot glavna medicinska sestra v zagorskem zdravstvenem domu
kmalu ugotovila, da so bile potrebe po osebju
veliko večje kot je bilo usposobljenih sester,
zato si je pred 44 leti zadala osebni cilj, da bo
vsak dan še vsaj eno uro na razpolago človeku
v stiski. Ta njena dodatna ura je bila namenjena negi bolnih ali umirajočemu.
Med tremi prejemniki državnega priznanja je bil ob Mariji Horvat in Tomažu Kermavnetu tudi Jurček Nowakk, za katerega je
prostovoljstvo način življenja. Od leta 1980 se
intenzivno in srčno posveča dobrodelnosti,
humanitarnosti ter prostovoljstvu v najširšem
smislu besede. Posveča se vsem generacijam:
od malčkov v vrtcu, otrok v osnovni šoli, mladostnikov, pa do populacije v srednjih letih,
upokojencev in drugačnih, ranljivih skupin
ljudi.
Od leta 1981 je mladinski planinski vodnik Planinske zveze Slovenije z mednarodno licenco. Po Sloveniji in tujini vodi osebe s
handikepi in brez, vedno varno, z veseljem ter
z razumevanjem. Že pred leti je začel delati z
osebami s posebnimi potrebami - predvsem
z osebami z motnjo v duševnem razvoju, v
zadnjih letih tudi z osebami s cerebralno paralizo. Kot predsednik gradbenega odbora je
imel ključno vlogo pri postavitvi planinskega doma na Uštah, aktiven je tudi kot tajnik
Planinskega društva Moravče, predsednik
meddruštvenega odbora planinskih društev
Kamniško-bistriškega območja, član Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije ter kot
vodja programov vseživljenskega učenja oseb
z motnjo v duševnem razvoju in doživljajskih
taborov.
Izjemno se je angažiral pri čiščenju razbitin in posmrtnih ostankov letalske nesreče
1. decembra 1981 na Korziki in se zavzel za
pravice žrtev, svojcev in prijateljev. Aktivno
je sodeloval pri ustvarjanju zakona, pravilnika in uredbe o prostovoljstvu, prav tako pa
sodeluje pri pravnih vprašanjih nevladnega
sektorja.
Predsednik dr. Türk je izpostavil, da moramo znati delo prostovoljcev ovrednotiti tudi
v količinskem in finančnem smislu. Zakon o
prostovoljstvu omogoča okvir in spodbude
za razvoj prostovoljstva, po mnenju predsednika pa bi morali v prihodnje več pozornosti namenjati uresničevanju tega zakona.
Predsednik se je v zaključku zahvalil vsem

prostovoljcem za njihovo delo in čestital vsem
prejemnikom državnih nagrad in priznanj
na področju prostovoljstva.

Med prejemniki priznanj je bil tudi predsednik
MDO Kamniško-Bistriških PD Jurček Nowakk
(prvi z desne), foto Stanko Gruden

Marko Prezelj
postal častni
član angleškega
The Alpine Cluba
Zdenka Mihelič

M

arko Prezelj, član PD Kamnik, vrhunski
alpinist in vodja slovenske mladinske
alpinistične reprezentance, je v začetku decembra postal častni član angleškega The Alpine Cluba. Med častne člane ga je predlagal
predsednik The Alpine Cluba Mick Fowler,
tudi sam odličen alpinist.
The Alpine Club (AC) je najstarejša planinska organizacija na svetu, ustanovljena leta
1857 v Londonu, kjer ima svoj sedež še danes.
Pri včlanjevanju svojih članov imajo stroge
zahteve. Redni član lahko postane alpinist, ki
ima preplezanih vsaj 20 spoštovanja vrednih
alpskih smeri.
Za častne člane pa je kriterij veliko strožji.
Markove odprave, preplezane smeri, predvsem njegov način plezanja - ko za seboj v
stenah ne pusti nobenih sledi, prejeta kar dva
zlata cepina (Piolets d'Or), najvišje priznanje v svetu alpinizma, in njegovo izčiščeno
razmišljanje o pomenu alpinizma so skrbno
spremljali tudi v AC.

Marko Prezelj, foto Manuel Ferrigato
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V krajši obrazložitvi so zapisali: »Marko
je bil odlikovan s častnim članstvom 'v priznanje za njegov izjemen prispevek k alpinizmu
in raziskovanju gora'.«
To je velika čas tako za Marka kot tudi
za slovenski alpinizem in Planinsko zvezo
Slovenije, kjer Marko Prezelj vodi letos ustanovljeno slovensko mladinsko alpinistično
reprezentanco mladih odličnih alpinistov.
Ob podelitvi častnega članstva Marku
Prezlju je predsednik AC Mick Fowler med
drugim dejal: »Marko je skoraj edinstven tudi
v tem, da smo mu podelili častno članstvo še v
času, ko je še vedno aktiven vodilni alpinist.«
Daljšo obrazložitev je podal eden izmed
gostujočih govorcev AC: »Marko je eden najboljših alpinistov na svetu. V njegovi več kot
20-letni bogati alpinistični karieri je prejel dva
zlata cepina (Piolets d'Or) in dosegel niz svetovno priznanih vzponov v alpskem stilu. Vse od
nezaslišanega južnega grebena Kangchenjunge
(Kangčendzenge) v letu 1991 do čudovitega
severozahodnega stebra na Chomolari v letu
2006 ... je vedno plezal v čistem slogu in brez
puščene sledi za seboj.«
Ob tem je Marko skromno dejal: »Povabilo sem sprejel predvsem kot dostojen poklon
slovenskemu alpinizmu, od koder izhajam.
Temu primerno sem tudi predstavil značilnosti
(slovenskega) alpinizma.«
Dve leti nazaj je bil med častne člane AC
sprejet še en naš vrhunski alpinist Silvo Karo.
Med dosedanjimi častnimi člani so največja svetovna alpinistična imena: Riccardo
Cassin (Italija), Jeff Lowe in Tom Hornbein
(oba ZDA), Hamish McInnes (Škotska), Tom
Nakamura (Japonska), Peter HAbeler (Austria)
in Erhard Loretan (Švica), Reinhold Messner
(Italija), Chris Bonington, Joe Brown (oba Velika Britanija), Catherine Destivelle (Francija), Kurt Diemberger (Avstrija), Nazir Sabir
(Pakistan) in Doug Scott (Velika Britanija).
Planinska zveza Slovenije Marku Prezlju
čestita ob tem uspehu.

INTERVJU –
Milena Brešan:
PZS nudi
kvaliteten
članski servis
Vladimir Habjan

O

b začetku novega leta običajno podaljšujemo članarino ali se na novo včlanjujemo
v društva. Planinska zveza Slovenije (PZS) je
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med najštevilčnejšimi društvenimi organizacijami s preko 58.000 člani. Kaj nam pomeni in
kaj prinaša članstvo v tej organizaciji, tudi v luči
novega Pravilnika o članstvu posameznikov,
ki ga je Upravni odbor PZS sprejel novembra
2012, nam je v pogovoru povedala Milena
Brešan, vodja Odbora za članstvo PZS.

Milena Brešan, foto Zdenka Mihelič

PZS sodi med najštevilčnejše prostovoljne organizacije v državi. Koliko je trenutno
članov? Kako se je gibalo članstvo v zadnjih
letih in ali morda veste, katerega leta je imela PZS največ članov in koliko jih je bilo?
Večje število članov od PZS imata Zveza
društev upokojencev Slovenije in Gasilska
zveza Slovenije. Končno število članov za leto
2012 še ni znano, saj obračun še ni zaključen,
upamo pa, da bo preseženo lansko število
(58.389). Planinska organizacija je bila najbolj
številčna 1989 leta, ko smo beležili 114.207
članov, nato pa je članstvo konstantno padalo
do leta 2005 (52.509 članov), od takrat pa
ponovno beležimo rast.
Kaj pomeni biti član PZS? Kakšni so razlogi, da bi se obiskovalec gorskega sveta
vključil v organizacijo?
Če so bili prvi člani Slovenskega planinskega društva (SPD) entuziasti, ki so želeli
'ohraniti slovenskim goram slovenske lice',
so danes razlogi za članstvo bolj raznoliki.
Verjamem, da je pri velikem številu članov
glavni razlog pripadnost planinski organizaciji. Planinstvo kot način življenja te prej ali slej
pripelje do planinske organizacije (možnost
nadgradnje znanja, organiziranega obiska
zahtevnejših vzponov, druženje z enako mislečimi ...), seveda pa niso zanemarljive tudi
ugodnosti članstva (zavarovanja, popusti pri
nočitvah v planinskih kočah, članicah UIAA
in avstrijske ÖTK, razni komercialni popusti
pri ponudnikih, itd.), ki predstavljajo brez
dvoma močan motiv za vključitev.
Pred leti je bilo precej zanimanja za včlanjevanje v avstrijsko planinsko organizacijo. Kako je s tem zdaj? Kaj imajo Avstrijci,
česar PZS nima, in obratno?
Avstrijska planinska organizacija je imela,
vsaj po mnenju nekaterih, v določenih segmentih boljše zavarovanje. Da bi ponudili
našim članom primerljive pogoje, je bila uvedena dodatna kategorija članstva A+.

Primerjava zavarovanja članov OeAV
in članov PZS A+:
- zavarovanje odgovornosti pri A+ velja
za ves svet, pri OeAV pa le za Evropo;
- zavarovanje trekingov in ostalih 'planinskih' potovanj velja pri nas časovno neomejeno, pri OeAV le za osem tednov;
- pri A+ je jasno določen obseg zavarovanja, pri zavarovanju OeAV to ni tako podrobno določeno. Ostali elementi (reševanje,
odgovornost, povrnitev stroškov prevoza v
domovino) so primerljivi;
- zavarovanje OeAV zajema tudi zdravstveno asistenco, ki je zavarovanje člana A+
ne krije. Zdravstvena asistenca, ki izhaja iz
zavarovanj OeAV, pa je omejena, krije le neodložljivo nujno potrebno zdravljenje v tujini,
zavarovalna vsota je 10.000 EUR, od tega za
ambulantno zdravljenje največ 2000 EUR.
Zavarovanec mora plačati samoprispevek v
višini 70 EUR, kriti mora tudi stroške bivanja v bolnišnici, ki jih je dolžan poravnati na
licu mesta;
- alpinistične odprave niso vključeno v
nobeno od obravnavanih zavarovanj.
Pri članskem zavarovanju PZS je v zadnjih
letih dosežen bistven napredek, še dodatne
izboljšave pa načrtujemo po vzpostavitvi
popolne in ažurne centralne evidence članstva konec leta 2013. PZS bo še naprej sledila
ciljem še kvalitetnejšega članskega servisa
in se trudila tudi na ta način odgovoriti na
raznolike potrebe vseh starostnih skupin
planincev, ki obiskujejo gorski svet (mladi,
starejši planinci, alpinisti, športni plezalci,
turni smučarji, kolesarji ...).
V zadnjih letih PZS beleži dokaj visok
porast A članstva. Čemu to pripisujete?
A in A+ članarina nudita poleg ostalih
bonitet tudi bistveno višje zavarovalne vsote
in verjetno je prav to razlog porasta A članstva, saj je A+ članarina prilagojena željam
in potrebam najbolj aktivnih planincev in
alpinistov.
Pravilnik o članstvu posameznikov
predvideva več vrst članarine. Jih lahko na
kratko povzamete. Kaj bi svetovali tistim,
ki bi se želeli včlaniti, kaj naj izberejo? Kaj
pomeni družinski popust?
V planinski organizaciji imamo naslednje
kategorije članov: A+ - člani z največjim obsegom ugodnosti, A – člani z večjim obsegom
ugodnosti, B – polnoletni član z osnovnim
obsegom ugodnosti, B1- člani, starejši od
65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti, S+Š
- srednješolci in člani s statusom študenta,
do vključno 26. leta starosti, z osnovnim
obsegom ugodnosti, P+O - predšolski ali
osnovnošolski otroci z osnovnim obsegom
ugodnosti in člani OPP - osebe s posebnimi
potrebami (osebe, ki ji je delno ali v celoti
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odvzeta poslovna sposobnost) z omejenim
obsegom ugodnosti.
V letu 2012 je bila z namenom nuditi posebno ugodnost družinam ponovno uvedena
družinska članarina. Družine lahko uveljavljajo ob sočasnem plačilu članarine poseben
20 % popust (razen A+, A in B1), člani A+ in
A imajo enako vrednost popusta kot pripada
članom B. Pravilnik o članstvu posameznikov
določa, da se za družinske člane štejejo, poleg
staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso
zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter
osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost
(OPP) in so člani družine. Za družino se šteje

Varuh pravic
gora – utopija ali
stvarnost?
Borut Peršolja

Z

novim statutom Planinske zveze Slovenije
(v nadaljevanju: statut) je uveden nov organ – varuh pravic gora. Preden ga dejansko
dobimo, je morda pravi čas, da predstavimo
nekatera razmišljanja o delovanju varuha pravic gora. Gre za povzetek strokovnih podlag
in razmišljanj, ki so nastajala v procesu oblikovanja statuta v okviru delovne skupine za
njegovo pripravo. Pričujočega besedila ne
smemo in ne moremo razumeti kot obvezne
razlage statuta (70. člen), temveč kot neobvezujoč komentar.
Statut Planinske zveze Slovenije
39. člen
(varuh pravic gora)
(1) Varuh pravic gora je od organov PZS
neodvisen strokovnjak, ki se:
a) v imenu PZS hitro odziva na nedovoljene
ali sporne dejavnosti ter posege v gorah in
b) pripravlja predloge za izboljšanje zakonodaje glede dejavnosti in posegov v gorah.
(2) Varuh pravic gora je za svoje delo odgovoren predsedniku PZS in skupščini PZS.
(3) Organi PZS in strokovna služba zagotavljajo varuhu pravic gora odzivnost in
strokovno pomoč na njegov poziv.
52. člen
(volitve varuha pravic gora)
(1) Za varuha pravic gora lahko kandidira
član društva, ki:
a) ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
b) je uveljavljen strokovnjak s področja
varstva narave ali sorodnih področij in
c) ima vsaj pet let izkušenj dela v društvih
ali organih PZS.
8

tudi mati samohranilka ali oče samohranilec
z vsaj enim otrokom. Posamezniku, ki se želi
včlaniti, bi svetovala, da se natančno seznani
z ugodnosti članstva in izbere kategorijo primerno njegovi starosti in potrebam. Vrste in
ugodnosti članstva so objavljene na spletni
strani PZS in v Obvestilih PZS št. 4/2012,
informacije pa nudijo tudi vsa planinska
društva.
Celoten intervju si lahko preberete na
spletnem mestu PZS, http://www.pzs.si/novice.php?pid=7707, in v Planinskem vestniku,
januar 2013.

tropocentrizem, ki si naravni svet lasti pod
pretvezo ljubezni do narave.
Okoljevarstvo pomeni varovanje človekovega okolja na vseh ravneh – ciljna skupina
okoljevarstva je izključno človek. Ciljna skupina naravovarstva pa so vse druge vrste na
planetu. Obe obliki varstva izvajamo ljudje,
zato si obe lahko nasprotujeta – zastopata
povsem različne interese, ker so ciljne skupine različne.

Že v razpravi ob sprejemanju statuta je
bilo večkrat izraženo mnenje, da »gore pač
nimajo pravic in zato tudi ne potrebujejo varuha«. So gore lahko »stranka v kakršnem koli
postopku«? Pojavljala so se vprašanja, kaj bo
varuh počel, kakšni bodo rezultati njegovega
dela in kdo je sploh primeren za opravljanje
te funkcije. Izpostavljeni so bili dvomi o smiselnosti uvedbe varuha pravic gora (imamo
že gorsko stražo in varuhe gorske narave1 ter
seveda celotno Komisijo za varstvo gorske
narave), o njegovi neodvisnosti oziroma o
razmerju, ki ga bo imel do planinskih društev
in Planinske zveze Slovenije.

Navada je železna srajca
Vprašajmo se, zakaj nam ne uspe spremeniti nekaterih naših prepričanj in navad
navkljub prepričljivim dokazom o njihovi
škodljivosti za okolje. Je možno, da smo se
znašli v (ne)hotenem zanikanju? Z okoljskim
zanikanjem se soočamo, ker svojih navad in
prepričanj nismo sposobni spremeniti, zato
ker jih ne želimo spremeniti. Pred desetletjem so Pelletier in drugi (1999, v Grušovnik)
identificirali štiri razloge za posameznikovo
pomanjkanje motivacije pri prevzemanju
okoljevarstvenega vedenja. Našli so jih v
amotivaciji zaradi strategije, kapacitete, napora in prepričanj nemoči. Strnjeno jih lahko
izrazimo kot stanje, v katerem se znajdemo
ljudje, ko nismo zmožni predvideti, kako bi
lahko prispevek posameznika doprinesel k
zaželenim rezultatom v velikem merilu, zato
se izognemo osebnemu okoljsko zavednemu
delovanju.

Gore ostajajo slabo razumljive
Za odgovore na ta vprašanja je treba poseči nekoliko v teorijo, saj moramo v prvi vrsti
dojeti kompleksnost in povezanost različnih
delov narave, katere del smo tudi sami. »V
polni človečanski misli morata biti obsežena človekov odnos do narave, do duhovnega
sveta in do transcedence« (Musek 1994, 20).2
Horvat3 precej prepričljivo pravi: »Gore ostajajo slabo razumljive in prepoznavne, čeprav
jih človeku natančno opiše in razloži že srednja šola.« Pred razširitvijo etike na primer
na gore je treba najprej sprejeti, da dojemamo
vse sestavine pokrajine kot del velikega naravnega procesa. Kot opozarja Grušovnik4,
smo lahko »etični le v odnosu do nečesa, kar
vidimo, občutimo, razumemo, imamo radi
ali kako drugače v to upamo. Brez podobe,
ki nas nagovori, ne moremo upati na etični
odnos do naravnega sveta. Dojeti, da smo vsi
povezani v krogotok energije, da smo vsi del
velikanskega, pa tudi dolgotrajnega, naravnega procesa, pa ni enostavno.«
Nedvomno v sedanjem svetu prevladuje
antropocentrični odnos, ki na naravo gleda
v okviru njene funkcionalnosti, koristnosti
za ljudi, najpogosteje kot rezervoar naravnih
virov. Pri tem gre pogosto tudi za nereflektirano ljubezen do nje, ki se je prelevila v še
eno obliko izkoriščanja. Ob tem je treba biti
pozoren tudi na tako imenovani mehki an-

Naučiti se naravo
Vloga izobraževanja pri soočanju z okoljskimi problemi in priložnostmi je zato ključna. Okoljsko izobraževanje, ki je integrirano
v celotni sistem formalnega izobraževanja na
vseh ravneh (tudi v planinski organizaciji, v
obliki usposabljanja), lahko zagotovi znanje,
razumevanje, vrednote in veščine, ki so potrebne javnosti in posameznim strokovnim
skupinam za njihovo sodelovanje pri izoblikovanju rešitev okoljskih vprašanj.
Logično sledi vprašanje, kakšno naj bo to
izobraževanje? Najbrž zgolj abstraktno podajanje vednosti ne bo dovolj: danes sta naše zavedanje in poznavanje okoljskih procesov na
abstraktni ravni že precej razširjena – osnovne
naravne procese in ekološke koncepte pozna
domala vsak izobražen človek, a vendar se zdi,
da je to premalo za dejansko spremembo, za
dejanski tretji korak. Kar potrebujemo, je izobraževanje, zmožno posredovanja vednosti,
ki bo dejansko lahko inducirala praktično
spremembo.
Da bi izobraževanje doseglo svoje cilje,
tako za posameznika kot tudi za družbo, mora
temeljiti na izkustvu – ki je zmerom dejansko življenjsko izkustvo posameznika. Zato
Thoreau pravi, da »ni pol toliko pomembno
vedeti, kot čutiti« (Cornell 1994, 7). Cornell
je v svoji lastni izkušnji in izkušnjah drugih
spoznal, da le takrat, ko se globlje zavedamo
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narave, resnično spoznamo svoje mesto na
svetu (1994, 8). Narava nam omogoča, da
se navdušimo, poučimo in si pridobimo izkušnje. Upam si trditi, da z usposabljanji, ki
jih izvaja Komisija za varstvo gorske narave,
uspešno dosegamo ta cilj.
Še vedno pa nimamo odgovora na to, kako
in na podlagi česa vključiti v tak miselni proces naravo. Kako se lahko narava zagovarja,
kdo je lahko njen zagovornik?
Pokrajinska etika odpira vrata
Zato je treba na pomoč poklicati pokrajinsko etiko, ki »razširi meje skupnosti tako,
da vključujejo zemljo, vode, rastline in živali,
ali, vzeto skupaj: pokrajino« (Leopold 2010,
75). Pokrajinska etika spremeni vlogo Homo
sapiensa iz osvajalca pokrajinske skupnosti
v njenega preprostega člana in državljana.
Kaj je za filozofa in naravovarstvenika Leopolda tisti temelj, tista izhodiščna lastnost,
ki omogoča razširitev etike na nečloveške subjekte? Še drugače: kaj imamo vsi skupnega, da
smo lahko del istega (moralnega) univerzuma?
Ponavadi v etiki za takega skupnega imenovalca vseh moralnih subjektov, ki je hkrati tudi
izhodiščna točka morale, velja bodisi razum
(kot pri Kantu) bodisi čutnost oz. sposobnost
čutenja (kot pri Benthamu). Kot pravi Callicott, se lahko, če je tak kriterij – kot ga sam
imenuje – uglašen dovolj nizko (kar pomeni,
da z razumom mislimo denimo na samozavedanje oziroma s sposobnostjo čutenja na
zmožnost zaznave bolečine in neugodja), v
etiko zlahka vključijo nekatere višje razvite
živali (če je tak kriterij razum) oz. kar lepo
število vrst favne (če kot kriterij vzamemo
sposobnost čutenja). Če kriterij še nekoliko
posplošimo, kot ga posploši Albert Schweitzer,
in ga postavimo v spoštovanje življenja, lahko
v etiko vključimo že celo kopico bitij.
Standardni model iskanja kriterija v psihološki lastnosti etiške teorije pa ne priskrbi
nikakršnega temelja za moralno premišljevanje o celotah – o ogroženih populacijah
živali in rastlin, endemičnih, redkih oziroma
ogroženih vrstah, o biotskih skupnostih ali, v
najširšem smislu, biosferi v njeni totalnosti –
kajti celote per se nimajo nobenih psiholoških
izkustev. Etiški model, ki za izhodišče etike
vzame posameznika, ni zmožen koherentno
prenesti razširitve etike na skupnosti, kot to
zahteva Leopoldov »tretji« korak, ki med
moralne subjekte prišteva tudi ekosisteme
kot celote.
Ključ se skriva v razumevanju, da smo
vsi skupaj preživeli proces naravne selekcije zaradi prednosti za preživetje in uspešno
reprodukcijo, ki ju nudi družba. Iz Darwinove evolucijske teorije zato izhaja, da ima
vse življenje na zemlji skupnega prednika.
(Pokrajinska) etika ima zato svoj izvor in temelj v teženju soodvisnih posameznikov ali
skupin po izoblikovanju načinov sodelovanja.
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Ta razširitev etike na pokrajino, ki so jo doslej preučevali zgolj filozofi, je dejansko tudi
proces znotraj ekološke evolucije (Leopold
2010, 74).
Zagovorništvo narave
Glede na ta izhodišča in upoštevajoč dejstva, da je planinska organizacija tudi (ne pa
samo!) naravovarstvena organizacija, ki je v
preteklosti na primer aktivno sodelovala pri
ustanovitvi Triglavskega narodnega parka in
ki naravovarstvene vsebine posreduje v vseh
programih gorniškega usposabljanja, se zdi,
da je korak k vzpostavitvi varuha pravic gora
prelomen za razumevanje našega odnosa do
gora in ravnanja.
Varuh pravic gora je zagovornik narave,
torej živali, rastlin in neživega sveta. Njegovo
funkcijo je treba razumeti kot poslanstvo in ne
kot funkcionarsko nalogo, kot protiutež črkobralskemu in golo formalističnemu odnosu
do prava, kot odločen nadzor nad delom vseh,
ki posegamo v gorski prostor, kot nalogo pogumnega, ustvarjalnega in razvojnega branja
statuta PZS. Njegovo delo je treba razumeti
kot priložnost za empatijo oziroma sposobnost vživljanja v položaj posameznika – pritožnika in povzročitelja. In ne nazadnje kot
funkcijo, ki je ne smejo zasesti posamezniki,
ki se s svojim preteklim delom niso dokazali
kot suvereni poznavalci problematike gora
ali kot ljudje s primernim poklicnim in intelektualnim odnosom do prava.
Idejni temelj delovanja varuha pravic gora
je lahko geslo, ki ga je mednarodna organizacija
za varstvo Alp CIPRA strnila v »Živeti v Alpah«. Naloga varuha pravic gora je ugotavljati
in preprečevati nedovoljene ali sporne dejavnosti in posege v gorah ter odpravljati njihove
posledice. To lahko počne na dveh ravneh.
Prva raven je ukvarjanje s posamezno
prijavo zatrjevane nedovoljene ali sporne
dejavnosti ter posega v gorah, druga pa sistemsko, promocijsko in preventivno delo.
Ozaveščanje posameznikov o nedovoljenih
ali spornih dejavnostih in posegih v gorah,
izobraževanje ljudi o primerih dobre prakse
oziroma načinih za preprečevanje kršitev ter
spodbujanje širše javnosti k razpravi. Varuh
pravic gora se bo na primer lahko zavzemal,
da bi vsi preprečevali nedovoljene ali sporne
dejavnosti in posege v gorah, predvsem planinska organizacija in vsi, ki živimo in delamo
v gorskem svetu.
Če imamo na eni strani stanje nezakonitosti, na drugi pa idealno stanje dogajanja v
gorah, delujejo v prvem delu predvsem upravni in inšpekcijski organi ter sodišča oziroma
drugi formalni kontrolni mehanizmi. Varuh
pravic gora bo nekje na sredini med eno in
drugo stranjo in bo skrbel predvsem za primere slabega delovanja, ki niso sankcionirani z zakoni. S svojim delovanjem bo lahko
prispeval k premiku proti idealnemu stanju.

Pot samoomejevanja in samokontrole
In ne pozabimo: v alpskem svetu je praktično povsod kot protiutež gospodarski, s tem
pa nujno tudi okoljsko obremenjujoči planinski organizaciji, ki je »kriva« za planinske
poti, planinske koče in s tem tesno povezani
množični obisk gora, nastala naravovarstvena organizacija Mountain Wilderness. Imeli
smo jo tudi v Sloveniji, vendar je po nekaj
letih delovanja ugasnila. Tako slovenska
planinska organizacija edina (?) nima zunanjega civilnodružbenega nadzornika (če
odmislimo neorganizirano gorniško javnost),
zato je varuh pravic gora nastal tudi iz te potrebe. Neodvisnost njegovega delovanja bo
zagotovljena s tem, da se v njegovo izbiro
vodstvo PZS ne more vmešavati. Po pozivu
h kandidaturi bodo v okviru volilne komisije
ugotovili (ne)izpolnjevanje pogojev posameznih kandidatov, v izbor – opravili ga bodo
delegati skupščine PZS s tajnim glasovanjem
– pa bodo šli vsi kandidati, ki izpolnjujejo s
statutom določene pogoje.
Pot, na katero stopamo z uvedbo varuha
pravic gora, je težavna, ni pa nujno, da tudi
neprijetna. To je točka, kjer se združijo filozofija, teorija, pravo, izobraževanje, praksa
in izkušnja. Lahko samo upamo, da bo delovanje varuha pripomoglo k večji praktični
uveljavitvi pokrajinske etike, predvsem pa k
izboljšanju našega ravnanja in odnosa do gora
ter vseh pokrajinskih sestavin, ki sestavljajo
gore – doma in po svetu.
Pri tem pa ohranimo zdravo skepso, ali
kot pravi De Botoon5 v Umetnosti potovanja
(2003, 198), da je vsaka realistična slika izbor
tistih prvin resničnosti, ki bi jih opazovalec
rad poudaril. Nobena slika zato nikoli ne
prikazuje celote, kot je pikro opozoril tudi
Nietzsche:
Realistični slikar
»Povsem zvest naravi! – kakšna laž!
Saj narava je za sliko prevelika!
Vsak njen drobec je neomejen.
Zato slikar naslika tisto, kar ima zanj neko draž.
A kaj je to? Pač tisto, kar lahko naslika!«
Varuh gorske narave je strokovni naziv, pridobljen z usposabljanjem za delo v društvih na
področju spremljanja in usmerjanja različnih
dejavnosti (usposabljanje, vzdrževanje, označevanje in nadelava planinskih poti, oskrba
in gradnja planinskih koč ...) v skladu z načeli
varovanja gorske narave.
2
Musek, J. (1994): Psihološki portret Slovencev.
Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
3
Horvat, J. (2006): Tihožitje z goro. Ljubljana:
Cankarjeva založba.
4
Grušovnik, T. (2011): Odtenki zelene. Humanistične perspektive okoljske problematike.
Ljubljana.
5
De Botton, A. (2003): Umetnost potovanja.
Ljubljana.
1
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Misliti kot gora
Aldo Leopold

M

ed strminami odmeva globoko zavijanje, spušča se po pobočjih gore in se
izgublja v temi noči. Izbruh neukročene, divje
otožnosti, ki prezira vse težave tega sveta. Vsa
živa bitja (in verjetno tudi številna neživa)
s spoštovanjem prisluhnejo temu glasu. Za
jelena je to opomin na usodo vsega mesenega,
za borovec opomin na polnočne spopade in na
krvave sledi na snegu … Za kojota je obljuba
pojedine, za pastirja opozorilo, za lovca izziv. Toda za vsemi temi očitnimi strahovi in
upanji se skriva precej globlje sporočilo, ki
ga pozna in razume le gora sama. Samo gora
obstaja dovolj dolgo, da lahko nepristransko
prisluhne zavijanju volka.
Tudi tisti, ki ne razumejo skrivnega sporočila, vedo, da je tukaj – v vsej volčji deželi ga
občutiš, kajti prav to je tisto, kar jo ločuje od
vseh drugih pokrajin. Zagomazi v hrbtenjači
vsakogar, ki sliši nočno zavijanje volkov, in
tistih, ki podnevi naletijo na volčjo sled. Celo,
kadar volka ni videti ali slišati, se kaže v stotini
drobnih dogodkov: nenadni strah tovornega
konja, kamenčki, ki se vsujejo čez steno, dolgi
skoki prestrašenega jelena, sence, ki se skrivajo pod starimi smrekami ... Samo popoln

topoumnež spregleda prisotnost volkov, pa
tudi dejstvo, da ima gora o njih svoje skrivno mnenje. Jaz sam sem o tem popolnoma
prepričan od dne, ko sem videl volka umreti.
Malicali smo na skalnem pomolu, pod
katerim se je vrtinčila reka. Sprva smo mislili,
da je tisto, kar plava po vodi, košuta. Toda ko
se je iz vode povzpela na breg nasproti nas in
stresla svoj rep, smo spoznali svojo zmoto: bila
je volkulja. Pol ducata odraslih mladičev je
priteklo izpod vrbovja in jo pozdravilo, mahaje z repi in z igrivim renčanjem. Pod našimi
nogami se je na ravnini ob vodi motal pravi
klobčič volkov.
V tistih časih ni nihče niti pomislil, da bi
zamudil priložnost za strel na volka. V trenutku smo namerili v kožuhast klobčič pod
sabo in ga zasuli s svincem, toda bili smo bolj

razburjeni kot natančni: strel strmo navzdol je
zmeraj begajoča zadeva. Ko so bile naše puške
prazne, je volkulja ležala na tleh.
Do nje smo prišli ravno ob pravem času,
da smo videli, kako umira zeleni ogenj v njenih očeh. Takrat sem spoznal nekaj, kar me
nenehno spremlja od tistega trenutka dalje
... Spoznal sem, da je bilo v tistih volčjih očeh
nekaj, kar mi je popolnoma tuje in kar sta
poznali samo volkulja in gora. Takrat sem
bil mlad in poln lovske vneme. Mislil sem, da
manj volkov pomeni več jelenov, nič volkov pa
lovčev raj. Toda odkar sem videl smrt tistega
skrivnostnega zelena ognja v volčjih očeh,
sem prepričan, da se volk in gora ne strinjata
s takim mnenjem.

A Sand County Almanac. Ballantine Books; Reissue
edition, 1986. Prevedla Marjeta Keršič Svetel.

Volk, foto Miha Krofel

Posvet za društvene delavce za področje
blagajniškega in računovodskega poslovanja
Obveščamo vas, da bo Planinska zveza Slovenije v četrtek, 24. 1. 2013, ob 16.30, v prostorih PZS, Dvorakova 9, Ljubljana, in v torek, 29.
1. 2013, ob 16.30, v Mariboru (točna lokacija bo prijavljenim udeležencem sporočena naknadno), organizirala posvet
ZA DRUŠTVENE DELAVCE za področje blagajniškega in računovodskega poslovanja z naslednjo tematiko:
Posebnosti izdelave letnega poročila 2012 za drušva po računovodskem standardu SRS 33
- bilanca stanja,
- izkaz poslovnega izida,
- poročilo o delu društva,
- popis sredstev,
- pridobitna in nepridobitna dejavnost,
- obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2012,
- društvo v javnem interesu (možnost pridobitve statusa, letno poročanje),
- prostovoljstvo (poročanje).
Novosti zakonodaje za področje društvene dejavnosti v letu 2013
- enotni kontni načrt,
- novosti v davčni zakonodaji (DDV, dohodnina, prostovoljstvo),
- poročila društev, ki delujejo v javnem interesu in poročila društev, ki so v vpisani med prostovoljne organizacije.
Posvet je za predstavnike društev, ki so člani PZS, brezplačen. Trajal bo približno 2–3 ure. Udeleženci bodo na seminarju prejeli gradivo.
Prijave pošljite na elektronski naslov: info@pzs.si, vera.smid@pzs.si do 16. januarja 2013.
Lepo vabljeni!
Računovodja PZS											
Vera Šmid											
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Generalni sekretar PZS
Matej Planko

DELO KOMISIJ PZS

DELO KOMISIJ PZS
KOMISJA ZA
ALPINIZEM
Alpinistom, ki
v 2013
planirajo
alpinistično
aktivnost izven
Slovenije
Komisija za alpinizem PZS

K

omisija za alpinizem (KA) PZS poziva
vse alpiniste, ki v letu 2013 načrtujejo
kakršnokoli alpinistično aktivnost izven
Slovenije, da se temu primerno zavarujejo.
V naslednjih dneh, zlasti pa v januarju (februarju), se bo plačevala PZS članarina, ki
med drugim ureja tudi zavarovanje svojih
članov za primer nesreče v tujih gorah (po
Evropi in svetu).
Na KA PZS bi radi opozorili, da je edino
primerno zavarovanje za tujino zavarovanje
A+ (cel svet) oz. A (samo Evropa) pri PZS ali
kakršnokoli drugo primerljivo zavarovanje,
ki si ga lahko uredite v tujini. Vse ostalo za
alpiniste ni primerno (B, S+Š ...).

Black Diamond
Drytool pokal
2012 – Brno,
tekma v lednem
plezanju
Zdenka Mihelič

V

soboto, 8. decembra 2012, je v Brnu na
Češkem potekala mednarodna tekma
v lednem plezanju za pokal Black Diamond.
Tekme se je udeležilo 8 slovenskih tekmovalcev, od tega 2 tekmovalki, članici slovenske
reprezentance. Najboljše so se uvrstili reprezentanti Janez Svoljšak, Nastja Davidova in
Tjaša Kosič.
Takole nam je alpinistka in ledna plezalka,
od letos tudi članica slovenske reprezentance
v lednem plezanju Nastja Davidova (AO PD
Ljubljana-Matica, na sliki spodaj) predstavila tekmo: »Čeprav sem bila prvič na takem
mednarodnem srečanju in nimam izkušenj, se
mi je zdela tekma v Brnu dobro organizirana.
Bilo je super tekmovalno vzdušje, 8 stopinj C
pod ničlo, dobre smeri. Pohvale organizatorju
Radeku Lienerth, postavljavcem in vsem, ki so
tekmo podprli. Meni je bila res všeč. Zasedla
sem 4. mesto v hitrosti, ki je bilo bolj ogrevanje za večerni finale v težavnosti. V težavnosti
sem prav tako zasedla 4. mesto. S prvo tekmo
sem zadovoljna. Videla sem, kaj mi manjka
za naprej.«

Več si lahko preberete:
http://www.pzs.si/vsebina.php?pid=13

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

foto Dejan Koren

REZULTATI slovenskih tekmovalcev:
moški, težavnost
4. Janez Svoljšak(AO PD Kranj)
12. Dejan Koren (AO PD Vipava)
14. Joži Pavlič (AO PD Celje Matica)
35 Tine Vidmar
41. Boštjan Mikuž (AS PD Ajdovščina)
43. Silvo Blaško (AO PD Vipava)
ženske
4. Nastja Davidova (AO PD Ljubljana-Matica)
– težavnost in hitrosti
5. Tjaša Kosič (AO PD Jesenice) – težavnost

Obveščamo vas, da bo za leto 2013 in v
prihodnje pogoj za sodelovanje pri akcijah
KA PZS, ki bodo organizirane v neslovenskih
Alpah (tabori CHX in podobno), ustrezno
zavarovanje za tujino – torej A+ oz. A ali
kakršnokoli drugo primerljivo zavarovanje.
Prav tako velja to za vse tiste alpiniste, ki
prijavljajo svoje akcije na razpis za sredstva
KA in KOTG PZS za kvalitetne akcije v tujih
gorstvih.
Namen tega ukrepa je en sam, in sicer
želimo, da bi imeli alpinisti za primer nesreče
v tujih gorstvih urejeno ustrezno zavarovanje,
ki bo predvsem nam/vam alpinistom olajšalo težke in neprijetne trenutke ob morebitni
nesreči.

Najboljšo pripravljenost je na tej tekmi
pokazal Janez Svoljšak (AO PD Kranj), ki je
med 44 tekmovalci v kvalifikacijah težavnosti
zaostajal le za Čehom Mirekom, v finalu pa
je zasedel 4. mesto.
Slovenski tekmovalki sta se odlično izkazali, reprezentantka Tjaša Kosič (ŠPO PD
Jesenice) je v težavnosti osvojila 5. mesto,
debitantka v reprezentanci Davidova pa je,
kot zgoraj zapisano, dosegla kar dve 4. mesti
– tako v težavnosti kot hitrosti. Davidova je
bila tudi edina od Slovencev, ki je nastopila
v obeh disciplinah.
Nastopilo je več Slovencev, največ s primorskega konca. V nadaljevanju sezone bo
sledilo še nekaj mednarodnih tekem, ki sicer
niso tekme svetovnega pokala, vendar pa tekmovalci radi pridejo nanje brusit svoje znanje
iz izkušnje.

Vsi rezultati: http://drytoolcup.eu/en/vysledky/

Napovedujemo:

Nastja Davidova v kvalifikacijah,
foto Dejan Koren

23. 1. 2013: »ALPINSITČNO
PLEZALNI VEČER«, Podelitev
priznanj najboljšim alpinistom in
športnim plezalcem za leto 2012,
Kulturni dom Franca Bernika,
Domžale
11

KOMISIJA ZA
ŠPORTNO
PLEZANJE
Mina Markovič
tretja najboljša
med Športnicami
leta 2012
Zdenka Mihelič

S

lovensko športno plezanje je 20. decembra
2012 doživelo enega izmed svojih največjih uspehov v slovenskem prostoru. Mina
Markovič, najboljša športna plezalka Slovenije in sveta, se je med kandidati za nagrado
Športnica leta 2012 uvrstila na izvrstno 3.
mesto - in sicer po izboru športnih novinarjev Slovenije.
Društvo športnih novinarjev Slovenije
(DŠNS) je najboljše športnike sezone razglasilo na tradicionalni prireditvi Športnik leta v
2012 včeraj, 20. decembra, zvečer v Gallusovi
dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.
Športnica leta je postala judoistka Urška
Žolnir, druga je bila smučarka Tina Maze in
tretja naša izvrstna športna plezalka Mina
Markovič.
Športnik leta je postal Anže Kopitar, drugi je bil Primož Kozmus in tretji Rajmond
Debevec.
Ekipa leta: veslaški dvojni dvojec Iztok Čop/
Luka Špik.
Posebna nagrada: Franček Gorazd Tiršek.

Uradna obrazložitev priznanja za Mino
Markovič, 3. mesto med Športnicami leta
2012:
Odličnost in športno vrhunskost je možno dosegati tudi v neolimpijskih športih.
Dokaz za to je 25-letna Mina Markovič, trenutno najuspešnejša in najbolj vsestranska
športna plezalka na svetu. Že drugo leto
zapored je Ptujčanka trdno na vrhu skupne
razvrstitve svetovnega pokala v težavnostnem
plezanju. Nič ni bilo kar tako podarjeno. Za
uspehe je morala zelo garati, kdaj stisniti
tudi zobe ter pozabiti na bolečine. Zaradi
zlomljenega prsta na roki je že kazalo, da bo
sezona izgubljena, a se je študentka psihologije na ljubljanski Filozofski fakulteti vrnila
in na koncu na zadnji tekmi v Kranju pred
domačimi navijači ubranila dvojno krono
ter kot prva Slovenka drugič postala skupna
zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti
in kombinaciji. V težavnostnem plezanju je
bila ves čas vodilna, nikoli slabša od četrtega mesta. Trikrat v sezoni je stala na najvišji
stopnički odra za zmagovalke, štirikrat je
osvojila drugo mesto in s sijajnimi uspehi
ponesla glas o Sloveniji povsod po svetu.
Kot ena redkih tekmuje v dveh disciplinah
športnega plezanja težavnosti in balvanih, v
katerih je v seštevku svetovnega pokala zasedla četrto mesto. Za njenimi dosežki stoji
majhna trenerska ekipa, v kateri osebni trener
Roman Krajnik in selektor članskega moštva
Simon Margon skrbita, da nikoli ne zmanjka
izzivov. Slednjih je še veliko. Smeri za preplezati in vrhov za osvojiti tudi.
Preberite si pogovor z Mino Markovič,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7687.

10 varnostnih
pravil športnega
plezanja

Zloženko lahko dobite na Planinski zvezi
Slovenije, prav tako pa bodo zagotovo klubi
in športnoplezalni odseki poskrbeli, da jih
boste dobili tudi v njihovih prostorih.

Zloženko pa si lahko prenesete tudi s spletnega mesta PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7706.

Športno
plezanje še bližje
olimpijskim
igram leta 2020
Zdenka Mihelič

V

sredo, 19. decembra 2012, je bil za športno plezanje pomemben dan na poti k
uresničitvi olimpijskih sanj. Predstavniki
Mednarodne zveze za športno plezanje (IFSC)
so se namreč v Švici srečali s komisijo Mednarodnega olimpijskega komiteja.
Športno plezanje se z disciplino težavnost, kjer imamo Slovenci največje uspehe
tako v moški, predvsem pa v ženski konkurenci, bori za vključitev v olimpijski program na
Olimpijskih igrah leta 2020. Za vključitev med
olimpijske športe se poteguje še šest športnih
panog: baseball/softball, karate, rolanje, squash, wakeboarding in borilna veščina wushu.

Zdenka Mihelič

Č

eprav je zima, še vedno veliko plezamo
– zunaj in notri. Komisija za športno plezanje PZS je izdala zloženko, v kateri je na
slikovni način prikazanih 10 varnostnih pravil
športnega plezanja. Prikazani so na nazorni
način, prav tako so z rdečo označeni postopki,
ki so nepravilni, nevarni.

Mina Markovič, foto Stanko Gruden
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Avtorji: Tadej Debevec, Aljaž Anderle in
Tomo Česen.
Skice je prispeval Jernej Lukša, za oblikovanje
pa je poskrbel Emil Pevec.
Izdajateljica: PZS, Komisija za športno plezanje, 2012.

Športno plezanje je prisotno na vseh kontinentih in čedalje bolj priljubljeno, foto IFSC

DELO KOMISIJ PZS

Namen sestanka v Lozani je bila ponovna predstavitev športnega plezanja komisiji,
ki bo odločala o olimpijskem programu na
igrah leta 2020. Predstavili so ga predsednik
IFSC Marco Maria Scolaris, Debra Gawrych,
podpredsednica IFSC, Jérôme Meyer, športni
manager IFSC in evropski balvanski prvak
leta 2008, ter dva športna plezalca: izvrsten
Kanadčan Sean McColl, član izvršnega odbora IFSC, predsednik komisije športnih plezalcev v IFSC, aktualni svetovni podprvak, in
Evgeniya Malamid iz Rusije, članica komisije
za športne plezalce IFSC, 8. v težavnosti na
svetovnem prvenstvu in 7. na svetovni lestvici
v težavnosti.
Končna odločitev bo sprejeta septembra
2013, do takrat pa lahko podporo športnemu
plezanju izkažete tudi vi z všečkom na FB
profilu – Sport Climbing 2020.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7678.

Tudi športna
plezalka Katja
Kadič s športno
štipendijo OKS
OKS

P

red sejo Izvršnega odbora OKS je predsednik OKS-ZŠZ dr. Janez Kocijančič s
športniki podpisal štipendijske pogodbe. Za
športno štipendijo lahko po novem zaprosijo
tudi športniki, ki nastopajo v neolimpijskih
športnih panogah in športniki invalidi, s statusom športnika svetovnega, mednarodnega
in perspektivnega razreda. Letos je štipendije
podaljšalo 90 športnikov, 78 pa je takih, ki
so štipendisti postali letos. V šolskem, oz.
študijskem letu 2012/13, bodo prejemali od
80–300 eur na mesec.

Katja Kadič, foto osebni arhiv
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Športne štipendije so projekt OKS, FŠO
in MIZKŠ, ki se nadaljuje kljub finančni krizi,
in pomaga mladim slovenskim športnikom.
Dogovor o sofinanciranju projekta je nastal
leta 1999 s ciljem podpreti mlade športnike,
ki dosegajo visoke mednarodne športne rezultate in se hkrati uspešno šolajo. Športni
rezultati oz. kriteriji za pridobitev štipendije
so izjemno zahtevni, kajti športniki morajo
poseči po najvišjih uvrstitvah na tekmovanjih
najvišjega ranga. Biti uspešen na športnem
področju in hkrati obiskovati uspešno šolo,
ni enostavno in predstavlja veliko obremenitev za mlade športnike. S projektom štipendij želijo predvsem dodatno motivirati
športnike.
Na podpisu štipendijskih pogodb 20.
decembra so se predsedniku OKS dr. Janezu Kocijančiču pridružili športna plezalka Katja Kadič, športnik invalid, plavalec
Darko Đurič in smučarski skakalec Jaka
Hvala.

Domen Škofic
uspešen v smeri
Vizija, 8c
Zdenka Mihelič

K

onec decembra 2012 je Domen v Mišji peči preplezal smer Vizija (8c). Gre
za njegovo šesto smer z oceno 8c ali težje
v letošnji sezoni. Domen tudi po krajšem
premoru po naporni tekmovalni sezoni, v

Prvi potrjen 8B+
za Jerneja Krudra

V

Švici je s še nekaj soplezalci plezal Jernej Kruder, in sicer v Crescianu, kjer je
uspel preplezati problem The Dagger (8B+).
Gre za njegov najtežji preplezani balvanski
problem do sedaj, če upoštevamo balvane s
potrjeno oceno.

Jernej Kruder, foto osebni arhiv

Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7703.

kateri je osvojil naslov mladinskega evropskega prvaka, naslov mladinskega svetovnega
podprvaka, dobil mladinski evropski pokal
v težavnosti brez poraza in se uvrstil v svoj
prvi finale svetovnega pokala, ostaja dobro
pripravljen.
Smer Vizija ima za slovensko plezanje tudi
zgodovinski pomen, saj je uspešen vzpon v
njej leta 2005 opravila Martina Čufar, kar je
takrat pomenilo prvo slovensko žensko 8c.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7708.

Domen Škofic, foto osebni arhiv
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KOMISIJA ZA
ODPRAVE V TUJA
GORSTVA
Uspešna
alpinistična
odprava
Patagonija 2012
Tine Cuder

V

Patagoniji je od 17. novembra do 8.
decembra 2012 plezala tričlanska slovenska alpinistična odprava, ki je dosegla
svoj cilj in preplezala zahodno steno Cerro
Torreja, smer: RAGNI ROUTE: AI 5+, M;
1550 m, 12 ur.
Člani: Tine Cuder, vodja (AO PD Bovec)
Rok Stubelj (AO PD Nova Gorica)
Domen Kastelic (Akademski AO)
Cilj naše odprave je bil splezati kombinacijo
smeri LOS TIEMPOS PERDIDOS v južni steni in smer RAGNI v zahodni steni CERRO
TORREja. Po prihodu v El Chalten smo izvedeli, da je smer Los Tiepos Perdidos kopna,
zato smo se osredotočili na zahodno steno.

Uspešna tričlanska odprava – Domen Kastelic
(levo), Tine Cuder (vodja) in
Rok Stubelj (avtor fotografije)

Kronološki pregled:
17.–18. 11. 2012
Tine in Rok letiva iz Trsta preko Rima v Buenos Aires in od tam v El Calafate. Čez 4 ure
prispe še Domen.
19. 11.
Odhod z avtobusom v 3ure oddaljeni El
Chalten.Tako kot po lepoti kot po cenah je El
14

Chalten pravi argentinski Chamonix. Vreme
je vetrovno, kot tudi napoved za naslednje
dni. Nastanimo se v Hostel Del Lago, kjer
postavimo šotore za mesec bivanja.
20.–22. 11.
Vetrovno vreme, zato plezamo v okoliških
plezališčih, ter opravimo ogledno turo do
lagune Torre. Srečamo italijanske plezalce,
ki so splezali zahodno steno Torreja. Poročajo
o dobrih lednih razmerah.
23. 11.
Veter se umirja, zato se odločimo, da poskusimo dostopiti do stene. Izberemo dostop po
ledeniku Marconi. Izbira dostopa preko ledenika Marconi je zaradi predhodnega pogovora
z italijanskimi alpinisti, ki so uspeli v tej smeri.
Opisali so nam njihovo strategijo in se nam je
zdela zelo dobra, sicer pa precej kondicijsko
usmerjena in z možnostjo ogleda sten, ki nas
zanimajo za prihodnje odprave. S taxijem se
odpeljemo do Rio Electrico. Od tam pa peš
do Piedra de Fraile in naprej proti ledeniku.
Zaradi hudega vetra pustimo plezalno opremo pod ledenikom in se v poznih večernih
urah vrnemo v EL Chalten.
24.–26. 11.
Počivamo, plezamo v okoliških plezališčih
ter se obilno prehranjujemo z argentinskimi
specialitetami.
27. 11.
Vremenska napoved za naslednje dni je obetavna, zato se odločimo za ponovni poskus.
Ob 12 h začnemo dolg dostop do stene. V
dveh urah smo preko Pierda de Fraile, pri
naši opremi.Težko natovorjeni se odpravimo
čez ledenik Marconi proti prelazu Marconi.
Po 6 urah hoje v zelo močnem vetru postavimo šotor pod prelazom. Proti jutru se
veter umiri.
28. 11.
Pospravimo šotor in si pustimo nekaj hrane in bombico plina za povratek. Ob 4.30
začnemo dolg dostop do Marconija, ter naprej po ledeniku Campo de hielo do Circo
del Altares pod zahodno steno. Cel dostop
traja 13 ur. Še isti dan začnemo s plezanjem
spodnjega položnejšega dela stene (do 40
stopinj, M2). Bivak si uredimo 200 m pod
Col de Esperanca.
29. 11.
S plezanjem začnemo ob 3 h zjutraj. Nenavezani splezamo na Col de Esperanza (do
55 stopinj). Tam se navežemo, ter začnemo
s plezanjem težjega, 600 m dela smeri. Razmere za plezanje so dobre, trd led z dobrimi
možnostmi varovanja. V srednjem delu kjer
naj bi bilo mix plezanje je sam led, tako da nam
gre zelo hitro. V vršnem delu dva vertikalna

raztežaja s tečnim prehodom čez skale . Za
konec še skozi tunel na vrh. Na vrhu smo
točno ob 12h, veseli in zadovoljni. Čez smer
se spustimo po Abalakih, ki so jih pustile prejšnje naveze (nekaj jih je potrebno učvrstiti
in povezati). Ob 16 h smo pri bivaku in po 1
h počitka nadaljujemo sestop pod steno na
ledenik. Ob 24h 30min. uredimo na ledeniku
bivak in zaspimo.
30. 11.
Ob 7 h nadaljujemo sestop do El Chaltena,
v katerega prispemo po devetih urah hoje.
Po prihodu v mesto pa nemudoma gremo
večerjati pravi argentinski zrezek in pivo.
1. 12.–6. 12.
Počitek, športno plezanje. Vreme za naslednje
dni kaže bolj slabo, zato se z Rokom odločiva
da spremeniva najine datume letalskih kart in
se predčasno vrneva domov, saj za morebitne
vzpone ne bi bilo več časa. Domen pa ostane
in čaka na boljše vreme.
PREPLEZANA SMER:
Cerro Torre, zahodna stena, RAGNI ROUTE: AI 5+, M; 1550 m, 12 ur.

MLADINSKA
KOMISIJA
Dodatno
gradivo za
24. Državno
tekmovanje
Mladina in gore
Zdenka Mihelič

N

a spletni strani PZS in Mladinske komisije PZS je objavljeno dodatno gradivo za
24. Državno tekmovanje Mladina in gore, ki
bo 12. januarja 2013 na Vranskem. V prvem
krogu tekmovanja bodo mladi tekmovalci
reševali naloge iz splošnih planinskih vsebin,
drugi del pa bo potekal v obliki kviza.
Tema: 100 let Gorske reševalne službe v
Sloveniji.
Gradivo je dostopno na spletnem mestu MK
PZS, www.mk.pzs.si/novice.php?pid=7690.

DELO KOMISIJ PZS

VODNIŠKA
KOMISIJA
Obvestilo
vodnikom PZS
Veronika Susman

V

odnike PZS želim opomniti, da je rok
za oddajo poročila za registracijo 28.
februar 2013. Obrazec najdete na spletni
strani Vodniške komisije PZS.

Usklajevanje
inštruktorjev
planinske vzgoje
2012
Frane Kemperle

P

odkomisija za usposabljanje VK PZS je v soboto, 8. decembra 2012, v Domu v Kamniški
Bistrici organizirala usklajevanje inštruktorjev
planinske vzgoje. Tovrstna srečanja so namenjena obravnavi in uskladitvi gradiva za naslednje
triletno izobraževanje vodnikov PZS, prikazu
novosti ter pogovoru in reševanju nejasnosti
in težav pri našem delu, ter srečanju prijateljev,
ki sodelujemo pri teh izobraževanjih.

Klemen Volontar je prikazal novejše pripomočke
za hitrejšo in lažjo izdelavo žičnice,
foto Bojan Pollak

Kljub močno zasneženim cestam po Sloveniji se nas je zbralo 28 inštruktorjev od Kobarida do Ptuja. Pridružil se nam je tudi Borut
Peršolja, podpredsednik PZS, inštruktor PV
in soavtor Vodniškega učbenika, in pri našem
srečanju ves čas aktivno sodeloval.
V domačem vzdušju planinske koče smo za
ogrevanje poslušali Klemena Belharja, ki nam
je na svoj enkraten, živ in slikovit način razlagal
predavateljske in didaktične veščine, ki smo jih
ob njegovem predavanju in osebnem zgledu ves
čas tudi praktično spoznavali.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Že dlje časa smo imeli namen organizirati
srečanje in pogovor o vsebini naših kompletov
za prvo pomoč. Kot naročeno je PZS v začetku
novembra, skupaj s Tosamo iz Domžal, zaključila priprave in začela s prodajo kompleta prve
pomoči za planince in vodnike. Skozi svoje
bogate poklicne izkušnje nam je zdravnica dr.
Mateja Grat prikazala vsebino in možnosti
uporabe teh dveh kompletov. V zanimivem in
poučnem pogovoru z njo smo v nadaljevanju
izvedeli številne praktične napotke, izkušnje
in novosti pri materialih, ki omogočajo še bolj
učinkovito nudenje prve pomoči.
Za naslednje triletno učno obdobje, začenši
z letom 2015, smo se dogovorili za teme, ki se
bodo predavale in praktično izvajale na izpopolnjevanjih za vodnike PZS v kopnem in v
snegu. Kot je znano, je za podaljšanje vodniške
licence potrebno redno obnavljati in izpopolnjevati znanje. V načelu ostajamo pri ustaljenih konceptih izpopolnjevanj, ki so potrjeni na
vseh nivojih planinske organizacije. Še bolj pa
se bodo izpopolnjevanja prilagajala udeležencem, vodniki z višjo kategorijo vodenja naj bi
pokazali višji nivo znanja, obenem pa želimo
razbremeniti starejše vodnike, ki naj bodo zgolj
aktivno prisotni, za praktične vaje na terenu pa
naj sami presodijo, kaj želijo in zmorejo delati.
Tako naj bi izpopolnjevanja za njih ne bila prehuda ovira in vzrok, da ne podaljšujejo licence,
kljub svojim bogatim izkušnjam in znanju.
V popoldanskem praktičnem delu nam je
Klemen Volontar zelo nazorno prikazal novejše
pripomočke za hitrejšo in lažjo izdelavo žičnice.
Poudaril je varnostni standard za žičnice, ki velja
vedno, zlasti še takrat, ko žičnico uporablja večje
število ljudi: poleg nosilne je obvezna dodatna
varovalna vrv. Veliko dopolnitev pri izdelavi
sidrišč nam je pokazal Sandi Kelnerič. Zanje se
bomo odločali s premislekom, njihovo uvajanje
v naše izobraževanje naj bo postopno, sprva
predvsem pri višjih kategorijah in na način, ki bo
predhodno usklajen med inštruktorji in v skladu
z dosedanjo doktrino vodniških izobraževanj.
Zaključni pogovor je nakazal še nekaj težav
pri delu inštruktorjev, recimo način obveščanja neizbranih inštruktorjev, prijavljenih na
izobraževalne akcije, premajhna vključenost
mlajših inštruktorjev v vodstva akcij in še kaj.
Ker bo izobraževanje kmalu zaključila nova
mlajša generacija inštruktorjev planinske
vzgoje, jim je treba takoj ponuditi mesto na
tečajih in izpopolnjevanjih in jih usposobiti
za samostojno delo.
Kot povsod, je tudi pri inštruktorjih potreben in za vse koristen »medgeneracijski
kompromis in sodelovanje«.
Odgovori in mnenja iz ankete, opravljene
ob koncu seminarja, prinašajo poleg zgoraj
naštetih težav, veliko novih idej, zagnanosti
in dobrih predlogov, ki jih bomo skušali čim
več uresničiti, kot recimo: »Bilo je super, naslednje leto bi lahko izvedli tudi kratko turo.«
»Podpiram izvedbo usklajevanj vsako leto.«

ODBOR ZA
USPOSABLJANJE
IN PREVENTIVO
Skupni
usklajevalni
seminar
inštruktorjev PZS
2013, razpis
Seminar je namenjen usklajevanju planinske
tehnike, ki jo uporabljate pri svojem delu v
planinstvu, spoznanjem z novo opremo in
materiali, ter njihovimi prednostmi in slabosti.
Predvidene teme predavanj: Novosti v treningu prilagojenim planinstvu in realizacija
na terenu.
Seminar bo potekal 26. januarja 2013 na
Fakulteti za šport, Gortanova 22, SI-1000
Ljubljana (v dvorani Grintovec med 10.
in 13. uro, ter v predavalnici A med 12. in
14. uro).
Na skupen seminar se lahko prijavite vsi inštruktorji (IPV, AI, Inštruktorji markacisti,
IŠP in predstavniki KTK), ki imate potrjeno
licenco v letu 2012.
Rok prijav je četrtek, 10. januar 2013,
do 12. ure.
Prijave pošljite izključno na priloženi
prijavnici in po elektronski pošti na naslov: usposabljanje.preventiva@pzs.si, pod
zadevo obvezno vpišite:
KUP_skupni seminar_prijave 2013
Zahtevajte potrditev prejema pošte!
Nepopolne in prijave čez rok ne bodo
upoštevane!

Prijavnica je objavljena na spletnem mestu,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7671.
Dodatne informacije so možne pri Matjažu
Šerkeziju, strokovnem sodelavcu OUP PZS,
na: matjaz.serkezi@pzs.si ali 041 663 446.
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KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE
Razpis usposabljanja za naziv Varuh gorske
narave 2013
PRIREDITELJ: Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije.
KRAJ: Različne lokacije po Sloveniji.
TERMINI TEČAJA:
20.–21. april 2013
25.–26. maj 2013
22.–23. junij 2013
VODJA USPOSABLJANJA: Marjeta Keršič Svetel.
UDELEŽENCI: Število udeležencev na usposabljanju je omejeno na 20.
POGOJI PRIJAVE: Članstvo v PD, starost najmanj 18 let, dokončana V. stopnja splošne izobrazbe.
PRIJAVE: Vsi kandidati morajo poslati prijavo na priloženem obrazcu PZS, Komisija za varstvo gorske narave, Dvorakova 9, p. p. 214,
SI- 1001 Ljubljana.
ROK PRIJAV: 28. februar 2013. Opozarjamo, da kasnejših in nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
PRIJAVNINA(1): Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo
in šport. Račun za ostale stroške bodo kandidati oz. društva prejeli po usposabljanju in bodo znašali predvidoma 130 EUR.
INFORMACIJE: Vse morebitne dodatne informacije na e-naslov Klemen Petek: klemen.petek@pzs.si, ali na 01 43 45 683. Prijavnica za
usposabljanje je na spletnem mestu PZS, http://www.pzs.si/novice.php?pid=7689.
OSTALO: Strokovni naziv bo pridobil tisti udeleženec usposabljanja, ki bo:
1. Prisoten na vseh predavanjih in praktičnem delu, najmanj pa pri 80 % števila ur.
2. Uspešno opravil preizkus znanja.
3. Najkasneje 60 dni po pisnem izpitu oddal seminarsko nalogo, pozitivno ocenjeno s strani izbranega mentorja.
Informiranje prijavljenih kandidatov bo potekalo izključno preko el. pošte.
PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili strokovno usposobljenost I. stopnje, z
nazivom Varuh gorske narave.
Kotizacija za udeležence je brezplačna. Udeleženci akcij oz. planinska društva krijejo le ostale stroške: stroške oskrbe (bivanje in prehrana), nezgodno
zavarovanje za čas trajanja akcije in po programu predvideno literaturo.
(1)

Načelnik KVGN PZS:
Janez Bizjak l.r.

Razpis licenčnega seminarja za varuhe gorske narave 2013
PRIREDITELJ: Komisija za varstvo gorske narave Planinske zveze Slovenije.
KRAJ: Ig.
TERMINI TEČAJA: 23. 2. 2013.
VODJA SEMINARJA: Marjeta Keršič Svetel.
POGOJI PRIJAVE: Prijavijo se lahko VGN, ki so ta naziv pridobili v letu 2010 in vsi ostali VGN, ki nimajo veljavne licence.
PRIJAVE: Vsi kandidati morajo poslati prijavo na priloženem obrazcu na naslov: PZS, Komisija za varstvo gorske narave, Dvorakova 9,
p. p. 214, SI- 1001 Ljubljana.
ROK PRIJAV: 10. 2. 2013. Opozarjamo, da kasnejših in nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
PRIJAVNINA(1): Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo
in šport. Račun za ostale stroške bodo udeleženci oziroma planinska društva prejela po usposabljanju in bo znašal predvidoma 19 EUR.
INFORMACIJE: Vse morebitne dodatne informacije na e-naslov Klemen Petek, klemen.petek@pzs.si. Prijavnico najdete na spletnem
mestu PZS, http://www.pzs.si/novice.php?pid=7688.
OSTALO: Informiranje prijavljenih kandidatov bo potekalo izključno preko elektronske pošte.
PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Udeleženci si bodo po udeležbi na licenčnem seminarju potrdili licenco za Varuha gorske narave.
Kotizacija za udeležence je brezplačna. Udeleženci akcij oz. planinska društva krijejo le ostale stroške: stroške oskrbe (bivanje in prehrana), nezgodno
zavarovanje za čas trajanja akcije in po programu predvideno literaturo.
(1)

Načelnik KVGN PZS:
Janez Bizjak l.r.
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GOSPODARSKA KOMISIJA
VABIMO VAS NA

2. KONFERENCO O
PLANINSKEM GOSPODARSTVU
ki bo v soboto, 26. januarja 2013,
z začetkom ob 8.30, v
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS
na Igu, Zabrv 12, 1292 Ig.

OKVIRNI PROGRAM KONFERENCE:
8.00–8.30

PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
Pozdravni nagovor in odprtje konference

8.30–9.30

Predstavitev programa konference, moderatorjev in načina dela
Predstavitev realizacije sklepov 1. konference o planinskem gospodarstvu
Predstavitev Svetovalne pisarne PZS

9.30–10.45
10.45–11.10
11.10–12.20

Planinska koča in odgovoren odnos do okolja: male čistilne naprave (1. delavnica)
Sistem določanja najvišjih cen nočitev ter izbrane prehrane in napitkov v planinskih kočah – ali so potrebne spremembe? (2. delavnica)
ODMOR ZA KAVO/ČAJ
Požarna varnost na planinskih kočah – ali poznamo problematiko? (3. delavnica)
Planinska koča kot interpretacijsko središče (4. delavnica)

12.20–13.20

ODMOR IN KOSILO

13.20–14.30

Slovenska planinska pot – neizkoriščena priložnost? (5. delavnica)

14.30–14.40

Predstavitev izbire najbolj priljubljene planinske koče v skupni akciji PZS in Nedela

14.40–15.00

Predstavitev projekta Družinam prijazna planinska koča

15.00–15.15

Podelitev certifikatov Okolju prijazna planinska koča

15.15–15.30

ODMOR

15.30–16.40

Poslovanje planinskih koč in urejenost planinskih poti – vidik gorske enote Policije (6. delavnica)
Sofinanciranje vzdrževanja in obnov planinskih koč (7. delavnica)

16.40–17.00

Kratek povzetek konference in oblikovanje sklepov konference

17.00

Zaključek konference

POSVET JE NAMENJEN: predsednikom in gospodarjem planinskih društev, oskrbnikom/gospodarjem planinskih koč, vodnikom PZS,
markacistom in drugim strokovnim delavcem v planinstvu, planinskim funkcionarjem …
KOTIZACIJA in PRIJAVE: za predstavnike planinskih društev, organov PZS in oskrbnike planinskih koč kotizacijo krije PZS, za vse
ostale kotizacija znaša 25 €/ osebo (v kotizacijo sta vključena tudi kosilo in topli napitek med dopoldanskim odmorom).
V dopoldanskem času bo v avditoriju Izobraževalnega centra potekal Zbor markacistov PZS. V preddverju bo na ogled razstava o Krkinih
planinskih poteh.
Rok prijav: petek, 18. januar 2013.
Lepo vabljeni!
Aleš Glavnik,												
načelnik GK PZS												
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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PRIJAVNICA NA

2. KONFERENCO O
PLANINSKEM GOSPODARSTVU
Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS na Igu
(26. januar 2013)
Organizator konference: Planinska zveza Slovenije
PROSIMO, IZPOLNITE PRIJAVNICO Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.
PRI VEČ UDELEŽENCIH IZ ISTEGA PD/ORGANIZACIJE IZPOLNITE ZA VSAKEGA UDELEŽENCA SVOJO PRIJAVNICO.
Naziv PD/organizacije
Naslov PD/organizacije
Ime

Priimek

Funkcija v PD/organizaciji
El. pošta udeleženca

GSM

Udeležba na delavnicah

1. delavnica

ali

2. delavnica

(označi izbor)

3. delavnica

ali

4. delavnica

6. delavnica

ali

7. delavnica

Kosilo (označi izbor)

klasično

Datum

vegetarijansko
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 petka, 18. januarja 2013.

KOMISIJA ZA
Tečaj za
PLANINSKE POTI markaciste PZS
2013
Zbor
markacistov PZS

Z

bor markacistov PZS bo v soboto, 26.
januarja 2012, v Izobraževalnem centru
za zaščito in reševanje RS na Igu, Zabrv 12,
1292 Ig.

Vabilo skupaj z gradivom bo poslano
planinskim društvom z markacisti PZS in
objavljeno na spletnih straneh PZS in KPP
PZS.
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K

obrazcu Prijava na tečaj za markacista PZS, ki
ga najdete na spletni strani KPP. Udeleženci
tečaja prejmejo Priročnik za markaciste in
mapo z ustreznimi pravilniki in obrazci, ki jih
določi Komisija za planinske poti Planinske
zveze Slovenije.

omisija za planinske poti PZS razpisuje
dva tečaja za markaciste PZS v letu 2013.
Rok prijav za oba je: 28. februar 2013.

Za usposabljanje po programu markacist PZS
je vsako leto predvidenih vsaj 45 udeležencev
(dva tečaja).

Usposabljanje za naziv markacist obsega:
• štiridnevni osnovni tečaj;
• seminarska naloga in izpit;
• pripravništvo - dve leti.

IZPITNA LITERATURA
Več avtorjev, Priročnik za markaciste Planinske zveze Slovenije. Planinska zveza Slovenija,
Ljubljana, 2009.

TEČAJ
Program usposabljanja obsega 12 ur teorije, 41 ur praktičnega dela in 22 ur izpitnih
obveznosti, skupaj 75 ur. Izpitne obveznosti obsegajo: pisni izpit, seminarsko nalogo
in pripravništvo. Program obsega teme po
predmetniku in učnem načrtu za markaciste
PZS. Prijavo na tečaj je potrebno poslati na

SEMINARSKA NALOGA IN IZPIT
Udeleženci tečaja pripravijo v okviru tečaja seminarsko nalogo. Vsebina seminarske
naloge je evidenca planinskih poti in vnos v
geografski informacijski sistem. Tečajnik vriše
pot v DTK 1:25.000 in pripravi ustrezen opis
poti. Teoretični del izpita so pisni testi, ki se
pišejo iz predavanih tem na tečaju.

DELO KOMISIJ PZS

PRIPRAVNIŠTVO
Po uspešno opravljenih izpitnih obveznostih postane kandidat pripravnik za markacista PZS. V tem času mora vsako leto pripravništva
pod nadzorom mentorja izvesti najmanj tri različne akcije na planinskih poteh. Kandidat ima lahko status pripravnika največ tri leta.
PRIJAVNI POGOJI
Kandidat za markacista Planinske zveze Slovenije mora ob prijavi izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
• starost najmanj 18 let;
• dosežena IV. stopnja šolske izobrazbe;
• poznavanje snovi iz Planinske šole;
• zmožnost samostojnega gibanja v planinskem in gorskem svetu;
• članstvo v planinskem društvu, ki je član PZS
Razpisana usposabljanja za markaciste PZS v letu 2013:
usposabljanje

izvajalec

lokacija

datum

št. udel.

markacist PZS 1. del
markacist PZS 2. del
markacist PZS 1. del
markacist PZS 2. del

KPP PZS
KPP PZS
KPP PZS
KPP PZS

Valvasorjev dom
Roblekov dom
Koča pri Jelenovem studencu
Koča pri Jelenovem studencu

18.–19. 5. 2013
1.–2. 6. 2013
7.–8. 9. 2013
21.–22. 9. 2013

25
25

Predvideni stroški tečaja: 125,00 €.
Zaključni tečaji za markaciste PZS v letu 2013:
izvajalec

lokacija

datum

št. udeležencev

KPP PZS

Nanos

25. 5. 2013

udeleženci tečaja 2011 na Nanosu

KPP PZS

Lisca

14. 9. 2013

udeleženci tečaja 2011 na Lisci

Predvideni stroški zaključnega tečaja: 19,00 €.
Obrazce za prijavo na tečaj najdete na spletni strani Komisije za planinske poti in spletni strani PZS, http://www.pzs.si/novice.php?pid=7692.
Na zaključne tečaje se ni potrebno prijavljati, ker bodo kandidati o tečaju pisno obveščeni. Rok za prijavo na tečaj: 28. 2. 2013.
Vodja podkomisije za usposabljanje KPP PZS: 							
Maksimiljan Kotnik l.r.										

Načelnik KPP PZS:
Igor Mlakar l.r.

Razpis licenčnega izpopolnjevanja za markaciste PZS 2013
Objavljamo razpis licenčnega izpopolnjevanja za markaciste PZS. V letu 2013 bo licenčno izpopolnjevanje v Murski Soboti, v Koči na
Hleviški planini in na Menini planini.
Markacist PZS mora za podaljšanje registracije vsako leto na predpisanem obrazcu poslati pisno poročilo o delu v preteklem letu, ki ga
potrdi matično planinsko društvo. Na podlagi tega poročila se mu podaljša registracija za tekoče leto, kar se vpiše v njegovo izkaznico.
Poročilo in izkaznico je potrebno poslati Komisiji za planinske poti PZS.
Markacist mora vsakih pet let opraviti dodatno licenčno usposabljanje za opravljanje strokovnega dela na področju planinskih poti, ki ga
je potrdil pristojni organ Planinske zveze Slovenije. Pogoj je, da je bil v petih letih aktiven na najmanj petih akcijah.
Markacist PZS ne more podaljšati licence brez opravljenega licenčnega usposabljanja.
Za uspešno končan licenčni seminar je potrebna 100 % udeležba pri teoretičnem in praktičnem delu.
Razpisana licenčna izpopolnjevanja v letu 2013:
izvajalec

lokacija

datum

št. udeležencev

KPP PZS
KPP PZS
KPP PZS

Murska Sobota
Koča na Hleviški planini
Dom na Menini planini

13. 4. 2013
8. 6. 2013
24. 8. 2013

25
25
25

Predvideni strošek: 19,00 €.
V kolikor bo potreba še po enem izpopolnjevanju, bo le-to organizirano 28. 9. 2013 na Pohorju (Črno jezero).
Obrazce za prijavo najdete na spletni strani Komisije za planinske poti in spletni strani PZS.
Rok za prijavo na licenčno izpopolnjevanje: 28. 2. 2013.
Vodja podkomisije za usposabljanje KPP PZS: 							
Maksimiljan Kotnik l.r.										
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Načelnik KPP PZS:
Igor Mlakar l.r.
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KOMISIJA ZA
GORSKE ŠPORTE
Koledar
svetovnega in
slovenskega
pokala
turnosmučarskih
tekem 2012/13
Zdenka Mihelič
ČLANI SLOVENSKE REPREZENTANCE
v tekmovalnem turnem smučanju PZS:
Nejc Kuhar, TSO PD Jezersko
Klemen Triler, PD TSK Olimpik
Matjaž Mikloša, PD TSK Olimpik
Luka Mihelič, PD TSK Olimpik
To ni končna postava, reprezentanci se morda
pridruži še kdo.
SVETOVNO PRVENSTVO v tekmovalnem
turnem smučanju ISMF 2013:
9.–16. 2.: Pelvoux
(FRA), vse kategorija,
vse discipline,
www.ski-ecrins.com
SVETOVNI POKAL 2012/13
Termin

Tekma

11.–13. 1. 2013

Svetovni pokal ValleAurina
(ITA)

25.–27. 1. 2013

Svetovni pokal Alpiniski (ŠVI)

1.–3. 3. 2013

Svetovni pokal Presolana (ITA)

7.–11. 3. 2013

Svetovni pokal Font Blanca
(Andorra)

11.–15. 4. 2013

Svetovni pokal Tromso (NOR)

MEDNARODNE ostale TEKME 2012/13
Termin

Tekma

5. 12. 2012

Vertical Canazei

26. 12. 2012

Bergfex Sprinter (AVT)

5. 1. 2013

Laserzlauf (AVT)

11. 1. 2013

Mountain Attack (AUT)

19. 1. 2013

Champ or Cramp (AUT)

25. 1. in 27. 1. 2013 Hervis Höchkönig Trophy
17. 2. 2013

Tour de Sas (ITA)

8. 3. 2013

Sella Ronda Ski Marathon
(ITA)

21.-24. 3. 2013

Pierra Menta (FRA)*

30. 3. 2013

Hoehe Tauern Trophy (AVT)

7. 4. 2013

Adamello Ski Raid (ITA)*

27. 4. 2013

Mezzalama (ITA)*

*Tekme Pierra Menta, Adamello Ski Raid in
Mezzalama so tekme 'Grand Course' – sklop
največjih klasičnih tekem v tekmovalnem turnem smučanju - to so praviloma večdnevne
tekme z vso svetovno elito. Potekajo v dveletnih ciklih in v letu 2011 je Nejc Kuhar osvojil
skupno vrhunsko 5. mesto, ki ga bo zelo težko
ponoviti.

Monte Agnello
Trophy – Nejc
Kuhar odličen 3.
Zdenka Mihelič

V

petek, 14. decembra 2012, je naš najboljši reprezentant v tekmovalnem turnem
smučanju Nejc Kuhar nastopil na prvi tekmi
sezone, na 14. Monte Angelo Trophy v italijanskih Dolomitih v smučarskem centru
Latemar. In že takoj v uvodu sezone pokazal
odlično pripravljenost, dosegel je odlično 3.
mesto.

Tekma

29 12. 2012

Stari vrh - DP: Tekma v vzponu (Vertikal race)

2. 2. 2013

Jezersko - DP: Tekma posamično

24. 2. 2013

kraj bo znan naknadno

17. 3. 2013

Triglavski smuk - DP: Tekma v
dvojicah

Vse štiri tekme se bodo štele v skupno razvrstitev državnega pokala, upoštevane bodo
najboljše tri uvrstitve.
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REZULTATI:
1. Michele Boscacci, ITA
2. Alessandro Follador, ITA
3. Nejc Kuhar, SLO
4. Thomas Trettel, ITA
5. Filippo Beccari, ITA
Nejcu čestitamo in želimo uspešno celotno sezono!
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7665.

Misurina Ski
Raid 2012 – Nejc
Kuhar šesti
Zdenka Mihelič

M

SLOVENSKI POKAL 2012/13
Termin

Takole je poročal Nejc Kuhar: »V dveh
vzponih in spustih smo opravili z 800 višinskimi
metri vzpona, v prvem 500 in drugem 300 m
višincev. Na startu je bilo skoraj 200 tekmovalcev, tudi nekaj članov italijanske reprezentance
in vsi najboljši dolomitski turnaši. Test forme
je tako več kot uspel, v precej taktičnem boju
sem izvlekel 3. mesto.«
Prvih 300 višinskih metrov prvega vzpona
potekalo po dokaj strmem smučišču in kot
je v Italiji že v navadi, je bil start 'po zraku'.
Tekma je bila napeta in za stopničke so se
borili le trije tekmovalci, ki so dobro taktizirali
in preizkušali sebe ter drug drugega, kako so
pripravljeni za to sezono.
»S končnim rezultatom in testom forme
sem vseeno zelo zadovoljen. Na vzponu sem bil
vsaj tako močen kot Bosca, če ne celo močnejši.
Napaka na menjavi je verjetno vzrok tega, da
sem na tekmi startal povsem sproščeno, brez
kakšne taktike in študije. Veliko pove tudi podatek, da sva s Polono v četrtek in petek pred
tekmo cel dan smučala na odličnih smučiščih
v Dolomitih, tako da verjetno nisem bil tako
spočit kot ostali,« je še dejal Nejc.

Nejc je odlično startal sezono 2012/13,
foto arhiv Nejca Kuharja

isurina Ski Raid 23. decembra 2012
je bila prva klasična tekma sezone in
je štela tudi za pokal Italije. Ker trenutno na
koledarju ni prav veliko takšnih tekem, se je na
startu zbrala prav vsa italijanska turno smučarska smetana. Tudi proga je bila temu primerna,
ob prekrasni kulisi Treh Cin, v okolici gorske
skupine Cadin, nad prelazom Misurina.
Nejc Kuhar se je kot edini Slovenec udeležil prve klasične tekme sezone 2012/2013,
sicer pa že 11. izvedbe tekme Misurina Ski
Raid. V močni konkurenci je dosegel odličen
rezultat. Kot je Nejc Kuhar poročal, je letos
v Dolomitih precej snega. O tekmi pa: »Start

DELO KOMISIJ PZS

je bil, kot vedno, 'živčno hiter', kjer si je vsak
poizkušal izboriti čim boljši položaj. Na srečo je
bil kar precejšen del prvega vzpona po steptani
progi, zato ni bilo potrebno takoj priti v ospredje.
Na polovici prvega vzpona sem držal 10. mesto,
a so nekateri že plačevali davek hitrega starta.
Sam sem se počutil odlično in brez problema ujel
prvo skupino, kjer smo bili Reichegger, Eydallin,
Lanfranchi in jaz. Do vrha sem brez problemov
držal tempo te skupine, če bi bilo treba pohoditi
plin, bi ga brez težav pohodil. Druga skupina
je na vrh prišla dobre pol minute za nami. Na
spustu je Eydallin pokazal, kako se smuča in
mi do menjave naredil minuto razlike. Tudi
trije iz druge skupine so se nam priključili in v
drugi vzpon smo začeli v razbiti skupini sedmih
tekmovalcev, ki je imela že kar nekaj prednosti
pred zasledovalci. Z Lanfranchijem sva ujela
nek skupen ritem in do vrha precej približala
Eydallinu in Reicheggerju. Sledil je kratek spust
in najprej kratek vzpon na smučeh ter nato
dolg zaključek po strmi grapi, kjer sem planiral svoj napad. Eydallin in Reichegger sta bila
preveč spredaj, Antoniollija sem ujel ravno na
vrhu, preostali trije so bili dobre pol minute za
mano. Sledil je zadnji spust, kjer me je trojica
ujela ravno pred zaključkom. Sledil je še kratek
vzpon v cilj. Lenzi je z menjave startal nekoliko
prej in si zagotovil 4. mesto, ostali trije smo se
borili za 5. Davide je popustil že kmalu in z
Lanfranchijem sva imela dvoboj do zadnjih
metrov. Zmanjkala mi je kakšna sekunda in
osvojil sem končno 6. mesto.«
Nejc je bil s svojim nastopom zadovoljen.
»Prav tako sem zadovoljen s pripravljenostjo.
Na vzponih sem konkurenčen prav vsem, za
končen boj za vrh pa mi manjkajo hitrejši spusti. Razlog je predvsem v tem, ker v Sloveniji
enostavno nimamo razmer, da bi lahko treniral
zahtevne, dolge spuste. Upam, da v kratkem
pade kaj snega, da bi se lahko posvetil še temu
treningu in tako tudi na klasičnih tekmah konkuriral prav vsem.«
REZULTATI:
1. Matteo Eydallin, ITA
2. Manfred Reiccheger, ITA
3. Robert Antonioli, ITA
4. Damiano Lenzi, ITA
5. Pietro Lanfranchi, ITA
6. Nejc Kuhar, SLO

Tekma Misurina Ski Raid poteka objemu
Dolomitov, foto Riccardo Salvatico
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Bergfex Sprinter
2012 – Nejc
Kuhar znova
odličen drugi

Ženske
1. Michaela Essl, AVT
2. Špela Zupan, SLO
3. Alexandra Dobre, ROM
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7709.

Zdenka Mihelič

N

a Štefanovo, 26. decembra, v Avstriji
tradicionalno poteka tekma Bergfex
Sprinter v St. Martinu, pokrajina Salzkamergut. Tekme so se udeležili tudi slovenski
tekmovalci Nejc Kuhar, Matjaž Mikloša, Luka
Mihelič, Matija Zupan in Špela Zupan, med
njimi je bil najboljši Nejc Kuhar.
Na tekmo je bilo prijavljenih 55 tekmovalcev, udeležilo se je je 45. Med njimi tudi tri
turne smučarke, in na odlično 2. mesto se je
zavihtela Špela Zupan, zmagala je Michaela
Essl (AVT). Kljub nizki udeležbi tekmovalcev
je tekmo spremljalo in za tekmovalce navijalo
blizu 500 navijačev.

Nejc Kuhar na startu tekme, foto arhiv tekme

Nejc Kuhar je takole povzel misli po koncu
tekme:
»Tekma je zelo specifična, ker poteka po
smučišču naravnost navzgor, brez ovinka, brez
ravnine, brez predaha, 300 višinskih metrov,
3 krogi. Tako dejansko odloča samo surova
moč, hitrost, prava tekma na moč. Načeloma
mi taki klanci kar ustrezajo, ampak le, če bi
bili vsi trije skupaj, v enem kosu, povezani. Z
vmesnimi spusti pa je pravi stroj za take tekme
mladi Nemec Palzer, ki je še enkrat več pokazal,
da je izjemen talent in garač. Že po prvem
vzponu je bil zmagovalec odločen, za mano
se je pa tudi že naredila tolikšna luknja, da je
bila do konca zame tekma bolj dolgočasna.«
REZULTATI
Moški
1. Anton Palzer, NEM
2. Nejc Kuhar, SLO
3. Jakob Herrmann. AVT
...
9. Matjaž Mikloša, SLO
14. Luka Mihelič, SLO
33. Matija Zupan, SLO

Stari vrh 2012
– Nejc Kuhar
državni prvak v
vzponu
Igor Kalan,Matija Zupan

V

soboto, 29. decembra 2012, je na Starem
vrhu potekala prva tekma slovenskega
pokala v turnem smučanju 2012/13 in hkrati državno prvenstvo v vzponu. Zmagal je
naš najboljši tekmovalec v turnem smučanju
Nejc Kuhar.
Državnega prvenstva v vzponu Stari vrh
2012 se je udeležilo 26 tekmovalk in tekmovalcev. V ženski kategoriji so nastopile tri
tekmovalke, v mladinski trije tekmovalci, v
veteranski sedem tekmovalcev in v članski
trinajst tekmovalcev. V rekreativni kategoriji
ni nastopil nihče.
Proga z višinsko razliko 450 metrov je
potekala od spodnje postaje sedežnice Stari vrh do zgornje postaje žičnice Stari vrh.
Zahvaljujemo se STC Stari vrh, časomerilcu
Marjanu Miheliču, pomočnikoma v administraciji Jasmini Klančnik in Tomažu Zupančiču. Posebna zahvala sponzorjem nagrad
podjetju Iglu Šport in Treking Šport.
Organizator tekme je bilo PD TSK Olimpik.

Najboljši trije absolutno, foto Iztok Cukjati

REZULTATI:
Člani
1. Nejc Kuhar, 1985, TTSO Jezersko
2. Matjaž Mikloša, 1975, TSK Olimpik
3. Klemen Triler, 1977, TSK Olimpik
Ženske
1. Špela Zupan, 1987, KGT Papež
2. Anja Stenovec, 1994, TTSO Jezersko
3. Sabina Karničar, 1968, TTSO Jezersko
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Mladinci
1. Urh Karničar, 1995, TTSO PD Jezersko
2. Matej Merlak, 1996, GRS Kranj
3. Jure Kristanc, 1995, Calcit bike team GT
Veterani
1. Tone Karničar, 1960, GRS Jezersko
2. Milan Šenk, 1956, GRS Jezersko
3. Janko Fideršek, 1965, ŠD Tršca
Absolutno
1. Nejc Kuhar, 1985, TTSO Jezersko
2. Matjaž Mikloša, 1975, TSK Olimpik
3. Klemen Triler, 1977, TSK Olimpik
Vsi rezultati na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7710.

PLANINSKA
ZALOŽBA

Novo v Planinski
založbi PZS
Škatla za zemljevide
in vodnike

ali v omari. Da bi jih lahko primerno uredili
in shranjevali, je sedaj v naši trgovini na sedežu PZS na razpolago lepa, praktična, lesena
škatla s tremi predali, primerna predvsem za
shranjevanje zemljevidov (približno 60 kosov). Vanjo pa lahko postavite tudi planinske,
plezalne in druge vodnike.
Velikost: 16,5 cm x 15 cm x 35 cm.
Teža: 685 g.
Šifra: 3 830057 330136.
Cena: 16,90 €.
DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine
plača naročnik.

Dodatni popust pri
nakupu koledarjev
Pozdrav z gora 2013

Planinska zveza Slovenije vam nudi dodatni 20 % popust pri nakupu koledarjev
Pozdrav z gora 2013 (Greetings from the
mountains 2013), ki ga krasijo izbrane fotografije, objavljene v Planinskem vestniku.
Koledarji so cenovno ugodni in primerni
tudi kot darilo. Trenutno je Pozdrav z gora
2013 še na zalogi, a priporočamo, da pohitite
z naročilom le-teh, saj ga krasijo privlačne
fotografije cenjenih fotografov.
Dodatni 20 % popust na koledarje traja do
15. januarja 2013.
Osnovni popust za planinska društva je 20 %.
Pri nakupu večjih količin upoštevamo KOLIČINSKE POPUSTE.

M

ed osnovnimi pripomočki, ki jih potrebujemo pri načrtovanju in izvedbi ture,
je prav gotovo planinski zemljevid. Planinska
založba PZS jih izdaja v merilu 1 : 25.000 in
1 : 50.000. To pa pomeni, da je za celotno
področje Slovenije potrebnih precej različnih zemljevidov. Trenutno jih je na razpolago
natančno dvajset. Če temu prištejemo še zemljevide, ki pokrivajo območja izven naših
meja, kmalu ugotovimo, da potrebujejo prav
poseben kotiček na naši knjižni polici, mizi
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tor najprej poda abecedni pregled pomembnejših prehranskih izrazov. V prvi polovici
knjige poda natančen pregled posameznih
prehranskih gradnikov – ogljikovih hidratov,
beljakovin, maščob ter vitaminov in mineralov
– in skuša vse to povezati s prehranjevanjem
v gorah. Zatem se loti sadja, zelenjave, semen
in oreškov ter tekočin. Torej, veliko koristnih
podatkov, kaj naj bi (poleg ostale opreme) vseboval nahrbtnik. Avtor Bine Mlač pa nam
postreže s številnimi primeri in nasveti, tako
da lahko prav vsak planinec najde primerno
rešitev, preden se odpravi v gore.

Akcija -50 %
Izdelek meseca –
učbenik Prehrana v
gorah

O

d 15. januarja do 14. februarja 2013
smo za vas pripravili naslednji izdelek
meseca: učbenik Prehrana v gorah, ki ga v
tem času lahko kupite po 50 % nižji ceni.
Učbenik, ki deloma lahko služi kot priročnik, je namenjen vsem obiskovalcem gora. Av-

Format: 11,5 x 17,5 cm.
Obseg: 208 strani.
Vezava: šivano, broširano.
PZS, 2003.
Cena: Od 15. januarja do 14. februarja 2013 vam
je učbenik na voljo s 50-odstotnim popustom,
in sicer po ceni 7,95 € (redna cena 15,90 €).
DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine
plača naročnik.
INFORMACIJE in NAROČILA za vse:
• Planinska zveza Slovenije, Planinska
založba,
- na sedežu: Dvorakova ulica 9, Ljubljana,
v času uradnih ur,
- po pošti: p. p. 214, SI-1001 Ljubljana,
- tel: 01 43 45 684 v času uradnih ur,
- fax: 01 43 45 691,
- brezplačna številka 080 18 93 (24 ur/
dan, vse dni v letu),
- e-naročila: narocilo@pzs.si,
- spletna trgovina PZS,
http://www.pzs.si/trgovina.php.
Uradne ure v Planinski založbi PZS, Ljubljana, Dvorakova 9:
v ponedeljek in četrtek od 9. do 15. ure,
sredo od 9. do 17. ure, petek od 9. do 13. ure
(odmor za malico: 10.30–11.00).
• Slovenski planinski muzej,
- Triglavska cesta 49, 4281 Mojstrana,
- tel. 08 380 67 30, fax: 04 589 10 35,
- e-naročila: info@planinskimuzej.si.
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Most na poti na
Javorniški preval
popravljen

Koper. Saj je bistvo planinskega udejstvovanja
sodelovanje, druženje in uživanje v lepotah
ki nas obdajajo.

Zdenka Mihelič

O

bveščamo vas, da je most na začetku poti
na Javorniški preval, ki jo oskrbuje Planinsko društvo Viharnik, popravljen, pot je
v tem delu znova odprta.
Obnovo mostu na poti št. 31 od Kanonirja
na Javorniški preval so prizadevni člani PD
Viharnik opravili kot napovedano, v soboto,
1. decembra 2012, je sporočil Marjan Kurent
iz PD Viharnik.

Popravljanje mostu, foto Alenka Hitti

Več fotografij obnove na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7647.

12. 12. 2012 na
1212 metrih

Petelinjek z višino 1212 metrov je 12. 12. 2012
sprejel planince Slovenskega doma KPD Bazovica z Reke in OPD Koper, foto Maruška Lenarčič

Blaž Navršnik
navdušil
obiskovalce v
Domu kulture
Ruše
Jurij Apšner

V

petek, 14. decembra 2012, je gorski
vodnik in alpinist Blaž Navršnik v Rušah pred več kot sto obiskovalci predstavil
plezanje na Aljaski, kjer je letos od 26. aprila
do 29. maja s soplezalcem Matjažem Dušičem preplezal marsikatero smer, izstopa pa
prvenstvena smer Ajda.

Darko Mohar

P

laninci Slovenskega doma Kulturno
prosvetnega društva Bazovica z Reke so
srečno zaključili leto, v katerem so praznovali deseto obletnico delovanja skupine in 65.
obletnico delovanja društva. In sicer so leto
zaključili z vzponom na 1212 metrov visoki
Petelinjek nad Loško dolino na Notranjskem.
Na vrh so se, kljub mrazu od -20 stopinj C
in snežni odeji od 60 do 120 cm, povzpeli na
zanimiv datum: 12. 12. 2012. Snežne razmere
so preprečile, da bi na vrhu bili točno ob 12.
uri in 12 minut. Vseeno je bilo zadovoljstvo
zaradi uspešnega vzpona veliko. Dodatni
razlog za zadovoljstvo je bil tudi to, da so se
vzponu priključili planinci iz Obalnega PD
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Prvenstvena smer Ajda, foto Blaž Navršnik

Značilna humornost Blaža Navršnika je
bila prava popestritev čudovitih diapozitivov.
Kdor more s humorjem govoriti o plezanju
pri polarnem mrazu pri -38 stopinj C, kdor
se lahko pošali iz trpljenja, pa tudi iz povsem vsakdanjih težav, ki jih prinese bivanje
v arktični divjini, ta si zasluži vso pozornost.
Blaž je s slikami in besedo predstavil plezanje treh smeri na Aljaski, med drugim tudi
prvenstvene smeri AJDA. Po predstavitvi so
se obiskovalci v preddverju kulturnega doma,
ob prigrizku in kozarčku rujnega, še dolgo
časa zadržali v prijetnem klepetu.
To je drugo v nizu predavanj, ki jih letošnjo zimsko sezono organizira Planinsko
društvo Ruše. V januarju je že napovedano
predavanje Zvezde nad Himalajo Mitja Plohla.

Odmev z
Meranovega
Inko Bajde

P

red slabim desetletjem se je pri starejši generaciji članov Akademskega planinskega
društva Kozjak Maribor porodila misel, da ob že
uveljavljenih odsekih društva, zlasti mladinski
in alpinistični, pa športno plezalni sekciji, sekciji Vinarje, ustanovimo še sekcijo veteranov.
Naše društvo je bilo sicer ustanovljeno
leta 1954 z imenom PD Obrtnik, leta 1963 je
bilo preimenovano v PD Kozjak, leta 1993 pa
dokončno v APD Kozjak – Akademsko planinsko društvo Kozjak. Za svoja že tradicionalna
prednovoletna srečanja smo si izbrali idiličen
kraj, Meranovo, s prekrasnim pogledom na vinorodna pobočja v bližini Pohorja, na Pohorje
samo in na štajersko metropolo. Na naših srečanjih, ki niso omejena zgolj na klepet in obujanje spominov, si vselej ogledamo tudi bogato
filmsko in slikovno gradivo – iz preteklosti ali
z raznovrstnih akcij, ki jih na tem mestu več ali
manj dorečemo za vsako naslednje leto (okoli
8 izletov in pohodov doma in v tujini). Vedno
se s hvaležnostjo in spoštovanjem spominjamo tudi naših nekdanjih tovarišev, ki so bodisi
svoja življenja dali goram, bodisi tistih, ki jih
je zlomila bolezen. Kljub letom pa se še vedno
oziramo k novim ciljem in izzivom, zavedajoč
se, da na žalost telo ne zmore več slediti poletu uma in še vedno njega, izzivajočem elanu,
zato naše vsakoletne programe pohodništva
in sploh kakršnega koli športnega udejstvo23
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vanja v naravi podrejamo svojim psihičnim
in fizičnim sposobnostim, zavedajoč se, da je
le takšno ravnanje najboljša preventiva pred
kakršnokoli gorsko nesrečo.
Naše planinsko društvo, APD Kozjak Maribor, v vsej svoji dandanašnji zgodovini po
številu članstva nikoli ni spadalo med večja
društva, a se je s svojimi dejanji neizbrisno
zapisalo v tvornost slovenske planinske organizacije v povojnem času njene zgodovine

in je s svojimi nekaterimi inovativnimi - samosvojimi pogledi in dejanji, tako na vzgojno
izobraževalnem področju, kot tudi izbiri ciljev
svojega udejstvovanja, dodalo svoj prispevek v
vseobsegajočo in bogato zgodovino slovenske
planinske organizacije in tudi širše, kar nam je
priznal, takrat še legendarni glavni urednik Planinskega vestnika, pokojni profesor Tine Orel.
Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7711.

Praznovanje
10-letnice PD
Polet Šentrupert

cijski, informacijski in mladinski odsek, kar obogatili še z izdajo zbornika – dokumenta, ki
je najpomembnejše, saj so mladi tisti, ki bodo bo tudi našim zanamcem pričal o društvenih
gradili naprej. Člani društva se redno vklju- začetkih in bogati dejavnosti. Pogled naprej
čujemo v različne akcije v kraju in okolici, je usmerjen v gradnjo planinskega doma na
tudi v vseh vseslovenskih čistilnih akcijah Površnici, v pridobivanje novih članov itd.
smo sodelovali.
Prepričana sem, da se za delovanje našega
V sklopu praznovanja 10-letnice društva društva ob tako aktivnih kadrih in smelih
Marija Zagorc smo v četrtek, 20. decembra, na trgu v Šentru- načrtih tudi v prihodnosti ni bati. Srečno na
odkrili spominsko ploščo ob posajeni
pot v drugo desetletje!
4MPWFOTLJNFOJKJpertu
FOPTUBWOBVQPSBCB

lani PD Polet Šentrupert
smo
konec
leta
lipi
Odseka
za
varstvo
narave
PD.
V
Domu
QSFEOBMPsFOBPTOPWOBWFS[JKB5010(3"'4,&
2012 praznovali 10-letnico delovanja. V kulture Šentrupert je prof. Dušan Klenovšek
primerjavi z življenjemLBSUPHSBÊKF4MPWFOJKF
ni dolga doba, a kljub postavil na ogled razstavo Živalstvo in rastlintemu se je vredno zazreti nazaj, razmišljati o stvo dolenjskega hribovja, v večernih urah pa
izpolnjenih načrtih in načrtovati ter sanjati je Viki Grošelj predaval o svojih izkušnjah
naprej. Začetki segajo v leto 2002, ko je seda- in doživetjih z najvišje gore sveta, Everestu.
nji predsednik Bojan Brezovar po številnih V petek, 21.decembra, smo pripravili osreplaninskih popotovanjih želel lepote narave dnjo slavnostno akademijo v Domu kulture
predstaviti tudi drugim ter se opogumil in Šentrupert, ki so se je udeležili predsednik
ustanovil planinsko društvo. Ideja o PD v PZS Bojan Rotovnik, predsednik MDO PD
tako majhnem kraju je zgledala utopična, Dolenjske in Bele krajine Rudi Skube, župan
a Brezovarjeva vznesenost, prizadevnost in Občine Šentrupert Rupert Gole, predstavniki
Na slovesnem praznovanju 10-letnice PD Polet
Šentrupert, foto Franc Pepelnak
vztrajnost so rodile sadove. Društvo ima da- različnih društev in seveda člani, saj brez njih
nes 179 članov, ki prihajajo iz različnih krajev društvo ne bi moglo delovati. NajzaslužnejSlovenije, trije celo iz tujine. Ima odsek za šim članom pa so podelili bronaste, srebrne Več na spletnem mestu PZS,
varstvo narave, vodniško-izletniški, marka- in zlati društveni plaketi. Praznovanje smo http://www.pzs.si/novice.php?pid=7712.
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REVIJA ZA VAS,
REVIJA
ZA VAS,
LJUBITELJE GORA
LJUBITELJE GORA

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

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

www.planinskivestnik.com, pv@pzs.si, 080 1893
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Nasveti za
varnejše gibanje
v gorskem svetu
pozimi
Matjaž Šerkezi

H

oja v gore pozimi v zimskih razmerah
ima svoje čare. Medtem ko je dolina pokrita z gosto meglo, nas v višinah čaka prijetno
zimsko sonce in prečudoviti razgledi po zasneženih gorskih vršacih. Da bi bila hoja čim
prijetnejša in varnejša, smo za vas pripravili
nekaj nasvetov za varnejše obiskovanje gora,
ko so te pokrite s snegom.

Vsi ti dejavniki vplivajo na spremembo sil v
snežni odeji, predvsem na silo teže. Posledično snežna odeja nestabilne sestave zdrsne v
ugodnejši stabilni položaj.
Vrste snežnih plazov
Glede na kvaliteto snega ločimo plazove sprijetega snega in plazove nesprijetega snega. V
obeh primerih je sneg lahko suh ali pa vlažen,
tako poznamo 4 tipe snežnih plazov:
• plazovi suhega in nesprijetega snega
• plazovi suhega sprijetega snega
• plazovi vlažnega nesprijetega snega
• plazovi vlažnega sprijetega snega

Kako ugotoviti, ali gre za neustrezen
artikel: vponke Helium, ki jih zadeva odpoklic, so na hrbtni strani glavne/podolžne osi
označene s temi oznakami: MAG-T2, MMFT2, MAH-T2, MAJ-T2, MAK-T2, MMG-T2,
MMH-T2, MMJ-T2, MMK-T2. Te oznake so
lasersko vgravirane v hrbtno stran vponke.
Ker odpoklic zadeva le vponke, ki so bile
dostavljene v trgovine po 15. 7. 2012, vas naj
ne skrbi za vaše vponke, če ste jih kupili pred
tem datumom.
Vponke, ki imajo navedene oznake,
prosimo, vrnite v katero koli od poslovalnic T.E.R.R.A. ŠPORT. Če ste kupili vponke Helium v okviru sistema Helium, prosim
vrnite le vponke.

Plazovni trojček vedno z nami na pohodih v
gorah v zimskih razmerah, foto Matjaž Šerkezi

Lepota zimskega obiskovanja gora, foto Matjaž
Šerkezi

Opozorila:
- Kratka navodila ne morejo preprečiti nesreče v gorah in so namenjena razumevanju
tveganja obiskovanja gora v zimskem času.
- Svetujemo, da se na vsako turo dobro pripravite in pridobite čim več potrebnih informacij
o načrtovani turi.
- Predlagamo, da se včlanite v planinsko
društvo, kjer boste pod vodstvom izkušenih
vodnikov PZS in inštruktorjev planinske
vzgoje pridobili osnovno znanje za varnejše
obiskovanje gora.
SNEŽNI PLAZ
Snežni plaz je geološki pojav, pri katerem se
snežna gmota na strmem pobočju loči, odtrga
od celote in zdrsne navzdol. Je posledica tako
fizikalnih kot kemijskih sprememb v snegu.
Plazovi niso naključni in spontani dogodki,
temveč jih vedno sprožijo zunanji dejavniki,
kot so:
- nenadno prekomerno zbiranje vode, ki so
posledica močnih padavin (dežja ali snega),
- nenadno povišanje temperature, padanje
kamenja, ledu, dodatna obremenitev snežne
odeje zaradi človeške teže (turni smučar, gornik).
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

V prispevku si preberite tudi:
- ISKANJE PONESREČENCA V PLAZU S
POMOČJO PLAZOVNE ŽOLNE,
- UKREPI OB NESREČI IN PRVA POMOČ,
- POHODNIK/ TURNI SMUČAR.

Več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7686.

To in še več na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7713

Literarni
natečaj SPM za
Odpoklic vponk osnovnošolce
in sistemov Wild
Country Helium
Terra Šport

D

a bi zagotovil varnost uporabnikov, se je
proizvajalec plezalne opreme Wild Country odločil odpoklicati vponke Helium in
plezalnih sistemov iz vponk Helium.
Ugotovili so, da so bile vse vponke in sistemi Helium, ki jih odpoklic zadeva, dobavljene
od 15. 7. 2012 dalje. Če posedujete vponke
ali sisteme Helium, ki ste jih kupili po tem
datumu, prosim preberite to obvestilo in
postopajte v skladu z njim.

Slovenski planinski muzej

V

Slovenskem planinskem muzeju že tretje
leto vabimo slovenske osnovnošolce in
njihove mentorje, da sodelujejo na našem literarnem natečaju z naslovom Moje največje
veselje je na gorah. Z njim želimo šolarje
spodbuditi h kreativnemu razmišljanju in literarnemu ustvarjanju na temo planinstva,
zbrane prispevke pa sčasoma zbrati v tisko25

vino za otroke ali jih uporabiti kot osnovo za
bodoče pedagoško-animacijske dopolnitve
stalne razstave o zgodovini planinstva na
Slovenskem.
Naslednje leto bo minilo 120 let od ustanovitve prve slovenske planinske organizacije,
Slovenskega planinskega društva (današnja
Planinska zveza Slovenije). Temo letošnjega
literarnega natečaja Moje največje veselje
je na gorah smo zato posvetili tej obletnici.
Pobudnik ustanovitve SPD je bilo društvo
Pipa. Njegovi člani, Piparji, so bili druščina
zavednih veseljakov, ki sta jih družila veselje
in ljubezen do hoje v hribe. Izdajali so svoj
časopis z naslovom Planinski šaljivec, v katerem so objavljali šaljive zgodbe, s katerimi
so razveseljevali svoje bralce.
Ker so planinci še dandanes ljudje dobre
volje, vas vabimo, da nam napišete šaljivo
planinsko zgodbo, ki se bo dogajala v planinski koči, na planinski poti ... in v katero boste
vpletli enega od predlaganih odlomkov iz del
slovenskih planinskih pisateljev, ki smo jih
zapisali v priložene razpisne pogoje.
Razpis, pogoji in prijavnica:
http://pzs.si/novice.php?pid=7631.

26

Stalni sekretariat
Alpske konvencije
zaposli pravnega
svetovalca
Zdenka Mihelič

V

as veseli delo v povezavi z Alpami? Imate
izkušnje s področja prava in mednarodnih odnosov? Aktivno govorite več alpskih
jezikov? Potem bi vas utegnilo zanimati to
delovno mesto!
Stalni sekretariat Alpske konvencije zaposli
pravnega svetovalca (M/Ž)
Opis delovnega mesta za določen čas:
Stalni sekretariat Alpske konvencije je zadolžen za pripravo, organizacijo in spremljanje
sestankov Alpske konference, Stalnega odbora, delovnih skupin in Odbora ta preverjanje.
Ukvarja se z dejavnostmi povezanimi s Sistemom opazovanja in informiranja o Alpah
(SOIA), s stiki z javnostmi in komuniciranjem. Za opravljanje teh aktivnosti Stalne
sekretariat išče sposobnega in motiviranega

pravnega svetovalca. Pravni svetovalec je
odgovoren za:
• pomoč Generalnemu sekretarju v zvezi s
pravnimi vprašanji,
• sklepanje pogodb in pravne obveznosti,
• odgovarjanje na vprašanja javnosti in pogodbenic v zvezi s pravnim izvajanjem konvencije in njenih protokolov,
• ohranjanje stikov z drugimi mednarodnimi
organizacijami, s pravnega vidika.
Pravni svetovalec bo delal pod neposrednim
nadzorom Generalnega sekretarja, v tesnem
sodelovanju z ostalimi zaposlenimi na Stalnem sekretariatu. Prav tako se bo seznanjal
s tekočimi projekti ter predlagal in izvajal bo
aktivnosti v podporo enakosti. To lahko obsega udeležbo na dogodkih na ozemlju držav
pogodbenic Alpske konvencije in kadar je to
relevantno tudi v ostalih državah.
PRIJAVE:
Prijave z življenjepisom, motivacijskim pismom, ki ne presega ene strani, ter kopije potrdil o izobrazbi, dokaze o delovnih izkušnjah,
pošljete v elektronski obliki, do 13. januarja
2013 na: vacancies@alpconv.org.
Več o razpisu na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7667.

ZANIMIVOSTI

ZANIMIVOSTI
Markus Reiterer
novi generalni
sekretar Alpske
konvencije
Vir: Alpska konvencija

O

koljski ministri osmih alpskih držav so
imenovali mag. Markusa Reitererja za
novega generalnega sekretarja Alpske konvencije. 45-letni avstrijski pravnik in diplomat
bo nadomestil dosedanjega nosilca funkcije
Marca Onido, ki je to mesto zasedal od leta
2007.
»Markusu Reitererju čestitam ob imenovanju za novega generalnega sekretarja Alpske konvencije. Še posebej me veseli, da je bila
tokrat ta naloga prvič zaupana Avstrijcu,« je
poudaril okoljski minister Nikolaus Berlakovich ob imenovanju Markusa Reitererja
za vodjo Stalnega sekretariata v Innsbrucku.
»Alpska konvencija je za Avstrijo kot gorsko državo še posebej pomembna in prepričan
sem, da bodo v Reitererju vse alpske države
imele pomembnega zaveznika,« je še dodal
Berlakovich.

Markus Reiterer je novi generalni sekretar Alpske
konvencije, foto arhiv Alpske konvencije

Z Reitererjem je Alpska konvencija dobila
prvega avstrijskega generalnega sekretarja v
svoji 21-letni zgodovini. 45-letni pravnik in
diplomat bo v tej funkciji prevzel vodenje Stalnega sekretariata in s tem prispeval pomemben delež k uresničevanju Alpske konvencije
in njenih protokolov.
Po končanem študiju na pravni fakulteti je
bil Reiterer zaposlen kot asistent na Inštitutu
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

za mednarodno pravo in mednarodne odnose
Univerze na Dunaju, kjer se je specializiral
za mednarodno okoljsko pravo. Nato se je
zaposlil na avstrijskem Zveznem ministrstvu
za zunanje zadeve, kjer je bil najprej zadolžen
za mednarodne okoljske zadeve. Od leta 2002
dalje je delal kot vodja Oddelka za mednarodno okoljsko in gospodarsko pravo v Uradu
za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje
zadeve.
Leta 2005 se je, kot namestnik Stalnega
predstavnika Avstrije pri Konferenci za razorožitev, preselil v Ženevo. Jeseni leta 2008 mu
je bilo zaupano vodenje političnega oddelka
na avstrijskem veleposlaništvu v Washington
D.C., ki ga je jeseni 2011 več mesecev, kot
začasni odpravnik poslov, tudi vodil. Od decembra 2011 je Reiterer zaposlen v kabinetu
izvršilnega sekretarja pri Organizaciji za pripravo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih
poskusov (CTBTO).
Na svoji poklicni poti je Reiterer sodeloval
že pri oblikovanju Alpske konvencije, igral
pa je tudi pomembno vlogo pri vzpostavitvi
Stalnega sekretariata in pri oblikovanju postopkov za preverjanje. Znanje, ki ga je pri tem
pridobil, mu bo zelo koristilo pri opravljanju
njegove nove naloge.
Stalni sekretariat Alpske konvencije čakajo
med drugim naslednje naloge:
• podpora pri izvajanju Alpske konvencije
in njenih protokolov,
• odnosi z javnostmi za Alpsko konvencijo,
njene protokole in njihovo izvajanje,
• podpora izvajanju projektov, skladnih s
cilji Alpske konvencije in njenimi protokoli, ki jih skupaj izvajajo pogodbenice, njihove lokalne skupnosti, nevladne organizacije in drugi zainteresirani
partnerji.
Alpska konvencija je sporazum med
osmimi alpskimi državami (Nemčijo,
Francijo, Italijo, Lihtenštajnom, Monakom in Slovenijo) ter Evropsko unijo,
katerega cilj je spodbujanje varovanja
Alp in njihovega trajnostnega razvoja.
Alpska konvencija je v svetovnem merilu prva pravno zavezujoča mednarodna
pogodba za varstvo gorske regije. Prvič
je bilo transnacionalno gorsko območje
opredeljeno kot funkcionalna geografska
enota ter kot kulturni in gospodarski prostor, ki se sooča s skupnimi izzivi.
Za obdobju 2013–2014 bo Italija od
Švice prevzela predsedovanje Alpski
konvenciji.

Nova številka
časopisa TNP
Svet pod
Triglavom
Triglavski narodni park

I

zšla je 19. številka časopisa Triglavskega
narodnega parka Svet pod Triglavom, ki
je namenjena prebivalcem, obiskovalcem,
ljubiteljem in podpornikom parka. V njej
so predstavljene aktualne vsebine s področij
rednega dela in projektov ter zanimivosti o naravi in kulturni dediščini. Svoj izvod časopisa
lahko dobite v info mestih TNP, v elektronski
obliki pa je na voljo na povezavi:
http://issuu.com/tnp-publikacije/docs/
svet_pod_triglavom_19.

Nagrade
festivala 6. BOFF
2012 podeljene
in okrogla miza
BOFF

B

ovški šesti festival filmov o športih na
prostem in o naravi BOFF (Bovec Outdoor Film Festival), ki je potekal od 28. do 30.
decembra 2012, se je po treh dneh predvajanj
v Stergulčevi hiši zaključil s razglasitvijo najboljših filmov festivala.
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Najboljši film iz kategorije šport in akcija
je Kongo (Congo – The Grand Inga Project),
77-minutni film ameriške produkcije, pod
katerega se je podpisal južnoafriški kajakaš
na divji vodi Steve Fisher. V kategoriji narava
in ekologija je žirija priznanje za najboljši film
namenila slovenskemu filmu Zakaj? Kje? Kdaj?
Kako? režiserke Jasne Hribernik. 22-minutni
dokumentarno-umetniški film, ki združuje
znanost in vizualno komunikacijo, je vzpodbudil Nacionalni inštitut za biologijo, ki je dal
avtorjem proste roke na temo ekologije. Za zamisel in besedilo je zaslužen dr. Bojan Sedmak.
Prireditelj ŠD Drča je nagrado za najboljši
domači film festivala podelil Juretu Breceljniku za film Divji (Wild One), ki predstavlja
Philippa Ribiera, francoskega poklicnega
športnega plezalca, ki se je rodil z okvarami rok in nog. Občinstvo je največ glasov
namenilo alpinističnemu filmu Mraz (Cold)
Američanov Coryja Richardsa in Ansona Fogla. 19-minutni film prikazuje prvi uspešni
zimski naskok na Gašerbrum II v Pakistanu
v peklenskem mrazu.
Sobota je bila gorskokolesarski dan, med
drugim je potekala okrogla miza o gorskem
kolesarstvu in njegovi legalni ureditvi v Sloveniji. Tomaž Kovšca je vodil pogovor, ki so se ga
udeležili predsednik Planinske zveze Slovenije
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Bojan Rotovnik, načelnik Komisije za turno
kolesarstvo Planinske zveze in član Slovenske kolesarske pobude Jože Rovan, direktor
Triglavskega narodnega parka Martin Šolar,
član Odbora za gorsko kolesarstvo Kolesarske
zveze Slovenije Gorazd Stražišar, Peter Zajc
iz Regionalne razvojne agencije za Koroško
ter Iztok Mlekuž iz bovške krajevne enote
Zavoda za gozdove.
Udeleženci so se strinjali, da kolesa morda
niti ne sodijo v zakon o prepovedi vožnje vozil,
kjer se bodo po zgledu Uredbe očitno znašla.
Da bi moralo biti kolesarjenje v naravnem
okolju celostno urejeno ločeno. To pa ne bi
smelo pomeniti preveč podrobnega urejanja
in tisočih novih tabel po gozdovih. Rešitve
morajo biti racionalne, veliko se naredi tudi z
ozaveščanjem in dobrimi zgledi iz tujine, kar
lahko prinese čas. Le pravni akti ne bodo dali
rezultatov. Pomembna je tudi vzgoja v kolesarskih vrstah, saj trenutno majhen odstotek
ne najbolj obzirnih »mulcev z integralnimi
čeladami« kroji podobo gorskega kolesarstva med planinci in drugimi souporabniki.
Zmanjšanje števila neodgovornih kolesarjev
bi kolesarjem izboljšalo pogajalski položaj.
Jasno izdelana stališča je imel predsednik
PZS, ki kolesarjem po ovinkih ponuja prostor
na delcu planinskih poti: »Kolesarji se včasih

Mraz – najboljši film po izboru občinstva,
foto arhiv BOFF

zdijo kot slon v trgovini s porcelanom. Druge
krivijo za položaj. A morajo se organizirati in
korak za korakom izbojevati bitko. Potencial
je, a sprejetje zakona bo šele začetek. Pri PZS
so vrata odprta, ne bomo pa sami reševali kolesarskih problemov.«

VABIMO

VABIMO
35. pohod
po poteh
Pohorskega
bataljona

Tečaj varstva
pred snežnimi
plazovi

Dnevi varstva
pred snežnimi
plazovi GRZS

GRS Tržič
PD Zreče

P

laninsko društvo Zreče vas vabi v soboto,
12. januarja 2013, na 35. pohod po poteh
Pohorskega bataljona.
• Čas hoje: 5–6 ur.
• Oprema naj bo primerna za hojo v zimskih razmerah.
• Odhodi avtobusov organizatorja pohoda
na relaciji Zreče-Rogla bodo s parkirišča
pred gasilskim domom v Zrečah ob 8.
uri. Zadnji avtobus ob 9. uri.
• Odhodi avtobusov organizatorja pohoda
iz Kota od 13. ure dalje (glede na zasedenost avtobusov).
• Cena avtobusnega prevoza v obeh smereh:
o 6 EUR - odrasli,
o 3 EUR - otroci, mladina.
• Startnina: 2 EUR, vključuje kartonček
za spominski žig in mali prigrizek.
• Zadnja skupina organizatorja (z ekipo
prve pomoči) krene na pohod ob 10. uri
s Peska. Po odhodu te skupine se konča
začetek organiziranega pohoda .
• V Kotu zagotovljen topel napitek.
• Hoja na lastno odgovornost.
• Informacije: Drago Črešnar, 041 725
033; Marjan Grosman, 031 603 962;
Darko Košir, 041 719 666.

Avtobusna karta je obvezna za povratek
z avtobusom iz Kota.
Zaključna prireditev pohoda, z bogatim
srečelovom in s podelitvijo priznanj, bo v
športni dvorani pri OŠ Zreče. Tam boste lahko kupili topli obrok in se zavrteli ob zvokih
ansambla ZLATOROGI.

Pohodniki pri spomeniku padlim borcem Pohorskega Bataljona pri treh žebljih,
foto arhiv PD Zreče
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

G

RS Tržič organizira v soboto, 12. januarja 2013, Tečaj varstva pred snežnimi
plazovi v obliki predavanj in vaj na terenu.
Enodnevni tečaj je namenjen planincem,
turnim smučarjem, alpinistom, občasnim
ali rednim obiskovalcem gora v zimskem
obdobju.
PROGRAM TEČAJA:
Sobota, 12. 1. 2013:
9.00 – zbor udeležencev v Domu na Zelenici
9.15 – predavanja: snežni plazovi in druge
nevarnosti v gorah pozimi; ugotavljanje nevarnosti plazov, preizkusi trdnosti snežne
odeje, presoja nevarnosti in izbira poti; zaščitna oprema (lavinski trojček, nahrbtniki z
zračnimi blazinami); predstavitev, namen in
uporaba; ukrepi ob nesreči v snežnem plazu,
tovariška pomoč in iskanje zasutih v snežnem
plazu; lavinske žolne-vrste, načini iskanja zasutih; prva pomoč zasutim ...
11.30 – praktično delo na terenu: preizkusi
trdnosti snežne odeje; preizkus delovanja
plazovnih žoln; tovariška pomoč in iskanje
zasutih s plazovno žolno; sondiranje, prikaz
organiziranega reševanja s pomočjo lavinskih
psov; odkopavanje zasutega, nudenje ustrezne
prve pomoči. Praktično delo bo potekalo v
okolici Doma na Zelenici.
15.00 – kosilo in zaključek tečaja
Kotizacija: 25 € (organizacija in izvedba tečaja,
dodatna oprema, kosilo v koči).
Pri izvedbi predavanj in vaj bodo sodelovali
člani Gorske reševalne službe Tržič, Gorniški
učni center Zelenica, strokovnjaki Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in
sodelavci pri projektu Naravne nesreče brez
meja NH-WF.
Prijave prek spletnega obrazca: https://docs.
google.com/spreadsheet/viewform?formkey
=dGFMenJ4S3dMZVFuY2dfR3JFZHJqUE
E6MA#gid=0.
Informacije: gsm 031 375 122, grs.trzic@
gmail.com, http://www.grs-trzic.si/, http://
www.zelenica.info

Komisija za reševanje
iz plazov GRZS

K

omisija za reševanje iz plazov Gorske
reševalne zveze Slovenije organizira
tradicionalne Dneve varstva pred snežnimi
plazovi, ki bodo potekali 19. in 20. januarja
2013 v Vadbenem centru SV na Pokljuki. Vabljeni! Zbor udeležencev bo v soboto, 19. januarja 2013, ob 8. uri, v vojašnici na Pokljuki.
Zaradi omejenih možnosti nastanitve
in velikosti učilnice, se tečaja lahko udeleži
maksimalno 60 oseb. Prednost imajo tisti, ki
se prej prijavijo in se tečaja še niso udeležili.
Prenočišče in prehrana bosta zagotovljena
v prostorih vadbenega centra SV.
Prijave s podatki udeležencev (naslov,
datum rojstva, telefon) sprejemamo v pisarni GRZS do zasedenosti tečaja vsak dan od
8.00 do 14.00 ure na tel. 04 238 27 27 ali GSM
031 374 725.
Prijave so veljavne z nakazilom kotizacije
v znesku 40,00 EUR do 11. januarja 2013 na
TRR št. 07000-0001002973, obvezno sklic
20-1-2013. Pri plačilu prosimo, da navedete
priimek in ime vplačnika. Praktično delo bo
potekalo zunaj vojašnice, zato ne pozabite na
primerna oblačila in obutev.
Več na spletnem mestu,
http://pzs.si/novice.php?pid=7628.
Za dodatne informacije pokličite:
041 603 130, Klemen Volontar.

Tečaj varne hoje
v gore v zimskih
razmerah 2013
DGRS Kamnik

D

ruštvo Gorska reševalna služba Kamnik
organizira Tečaj varne hoje v gore v zimskih razmerah, ki bo potekal 1. in 2. februarja
2013 na Veliki planini.
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Zbor udeležencev bo v petek, 1. februarja
2013, ob 17. uri v Domžalskem domu na Mali
planini. Zaradi omejenih možnosti nastanitve
se tečaja lahko udeleži največ štirideset oseb.
Prenočišče in prehrana bosta zagotovljena v
Domžalskem domu na Mali planini.

Vabljeni na tečaj DGRS Kamnik 2013,
foto Franc Miš

Prijave s podatki udeležencev (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum
rojstva in kraj, telefon, e-naslov in članstvo

katerega PD) sprejemamo do zasedenosti
izključno po e-pošti, na naslov: info@grskamnik.si, pod »Zadevo« vpišite: Tečaj 2013.
Prijave so veljavne z nakazilom kotizacije:
• člani PZS 20,00 €,
• nečlani PZS 40,00 €.

Sobota, 2. februarja 2013
7.30 – zajtrk
8.45 do 13.30 – praktični del (delo na deloviščih)
13.30 do 15.00 – kosilo, analiza, zaključek
tečaja

Kotizacijo je potrebno nakazati do 25. januarja 2013 na TRR: SI56 0231 2003 5354 472,
sklic 15122013 ali vplačati ob začetku tečaja
(pri vplačilu morata biti obvezno navedena
priimek in ime vplačnika).
V kotizacijo je všteto: povračilo stroškov
predavateljev in inštruktorjev, gradivo in
zavarovanje. Bivanje in prehrano v koči plača
vsak udeleženec sam.

Praktični del bo potekal na terenu, zato se od
udeležencev zahtevajo primerna oblačila in
obutev ter ostala oprema za gibanje v gorah
v zimskih razmerah.

Program tečaja:
Petek, 1. februarja 2013
17.00 – zbor in prijava udeležencev
17.30 do 22.00 – teoretični del (predavanja),
večerja

Dodatne informacije lahko dobite po telefonih 041/734-749 (Franc Miš, predsednik) in
041 663 446 (Matjaž Šerkezi, vodja tečaja) in
na spletni strani www.grs-kamnik.si.
Pokrovitelj dneva varstva pred snežnimi plazovi je Zavarovalnica Triglav d.d., OE Ljubljana.
Prijavnica na spletnem mestu PZS,
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7676.

Napovednik planinskih dogodkov
12. 1. 2013

35. pohod po poteh Pohorskega bataljona

PD Zreče

Drago Črešnar, 041 725 033;
Marjan Grosman, 031 603 962;
Darko Košir, 041 719 666

12. 1. 2013

34. spominski pohod 'Po poti Cankarjevega bataljona' s Pasje ravni v
Dražgoše

PD Škofja Loka

04 51 20 667 (od 7.–14. ure),
www.pd-skofjaloka.com

12. 1. 2013

14. rekreativni zimski pohod Železniki-Ratitovec-Dražgoše

PD za Selško dolino
Železniki

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

12. 1. 2013

Delovna Skupščina PZS 2013

Planinska zveza Slovenije

PZS, 01 43 45 680, info@pzs.si

12. 1. 2013

Osankarica – tradicionalni pohod

PD Radovljica

Joža Varl, Marjana Bolte Turk

12. 1. 2013

24. Državno tekmovanje Mladina in gore

Mladinska komisija PZS,
PD Vransko, OŠ Vransko
- Tabor

MK PZS, 01 43 45 689,
mladinska.komisija@pzs.si

12. 1. 2013

Zimski tečaj gorništva za nezahtevne ture

PD Ljubljana–Matica

info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si

12. 1. 2013

Dražgoše – tradicionalni nočni pohod

PD Ljubljana-Matica

info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si

13. 1. 2013

Rekreativni pohod iz Škofje Loke v Dražgoše

PD Škofja Loka

04 51 20 667 (od 7. do 14. ure),
www.pd-skofjaloka.com

13. 1. 2013

Zbor markacistov MDO PD Zasavja na Jančah

Odbor markacistov MDO
PD Zasavja

Aleš Mohar, 031 751 565

13. 1. 2013

Zimski pohod na Grmado

PD Videm Krško

Irena Lekše, 041 357 018

18. 1. 2013

Predavanje alpinista V. Grošlja 'PAKISTAN' in družabno srečanje

PD Vinska Gora

Tomaž Kumer, 031 239 693

19. 1. 2013

Tradicionalni nočni pohod k Sv. Ani

MO PD Ribnica

pdribnica@gmail.com

19. 1. 2013

8. pohod na Tolsti vrh

PD Nazarje

Bojan Golob, 041 393 483

19. 1. 2013

31. pohod zdravju naproti na Goro Oljko iz Velenja

PD Polzela

Zoran Štok, 041 754 778

19. 1. 2013

Zimski tečaj gorništva za zahtevne ture

PD Ljubljana–Matica

info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si

20. 1. 2013

Vinkov pohod Zgornji Duplek-Vodole, pohod in rez vinske trte

PD Miklavž, PS GorcaMalečnik, Vinarji Vodol,
Vinogradniško društvo
Miklavž

Franc Kocbek, 031 644 531

20. 1. 2013

Vincekov pohod, Hrvaška

PD Planika Maribor

Franci Rajh, 041 797 712

20. 1. 2013

Tradicionalni zimski pohod Golčaj-Špilk

PD Blagovica

Miro Podbelšek, 01 72 34 037,
031 894 848
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22. 1. 2013

Planinski večer PD Lisca

PD Lisca Sevnica

Darinka Avguštin, 041 481 697

25. 1. 2013

Nočni pohod na Polhograjsko grmado

PD Blagajana Polhov
Gradec

Stane Dvanajščak, 01 36 45 286,
041 514 397

26. 1. 2013

22. tradicionalni pohod na vrh Boča

PD Poljčane

Janko Kovačič, 051 211 801,
Mirko Medved, 040 633 111

26. 1. 2013

Po Notranjskih gozdovih

PD Viharnik

Helena Tepina, tel. 040 294 161

26. 1. 2013

2. konferenca o planinskem gospodarstvu in Zbor markacistov PZS

Gospodarska komisija
GK in KPP PZS, 01 43 45 683
PZS in Komisija za planinske poti PZS

26. 1. 2013

22. tradicionalni pohod na vrh Boča

PD Poljčane

26. 1. 2013

Ob polni luni na Žavcarjev vrh

PD Maribor Matica

Pavel Jerebic, 040 851 421

27. 1. 2013

Janški prijatelji – Prijatelji Janč

PD Litija

Borut Vukovič, 031 805 686

1. 2. 2013

Tečaj varne hoje v gore v zimskih razmerah 2013

Društvo Gorske reševalne 041 734 749, www.grs-kamnik.si
službe Kamnik

2. 2. 2013

Veliki Gradež (507 m)

PD Viharnik

Štefan Rojina, 041-478-421, po 17. uri

2. 2. 2013

4. Humarjev memorial

2. 2. 2013

Zimski tečaj gorništva za zahtevne ture

PD Ljubljana–Matica

info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si

2. 2. 2013

Mačkov pohod na Mirno goro

PD Črnomelj

Janez Jerman, 041 392 552

2. 2. 2013

18. turnosmučarsko tekmovanje, 16. Memorial Luke Karničarja in Rada
Markiča

PD Jezersko

pd@jezersko.si

2. 2. 2013

Junaki Kriške gore

PD Križe

info@pd-krize.si

3. 2. 2013

25. zimski pohod na Ramšakov vrh

PD Vinska Gora

Tomaž Kumer, 031 239-693

5. 2. 2013

Gorniški večer z Elizabeto Gradnik: Kaj še skriva gorniško podstrešje?

PD Domžale in Knjižnica
Domžale

www.pdd.si

8. 2. 2013

Kulturni praznik Kremžarica

PD Slovenj Gradec

Zdenko Čas, 041 418 213

8. 2. 2013

Pohod ob kulturnem dnevu

PD Slivnica pri Celju

pdslivnicapricelju@gmail.com

8. 2. 2013

Pohod ob kulturnem prazniku

PD Kočevje

Mojca Aupič, 051 427 024

8. 2. 2013

Po poti kulturne dediščine

PD Iskra Kranj

www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si

8. 2. 2013

18. zimski pohod na Čaven

PD Ajdovščina

Bogdan Kodele, 031 853 405

8. 2. 2013

14. pohod Liboje–Šmohor–Malič–Brnica

PD Liboje

Dušan Čretnik, 031 881 726

8. 2. 2013

Pohod na Jeruzalem

PD Ljutomer

Ivan Kraljič, 041 413 656,
ivan.kraljic@gmail.com

8. 2. 2013

Spominski pohod dr. Stanka Stoporka na Črni vrh

PD Mislinja

Jože Završnik, 02 88 57 523

8. 2. 2013

1. Jurijev pohod

PD Križna gora

Dušan Plesničar, 041 724 865;
Hermina Čuk, 031 614 934

9. 2. 2013

Tradicionalni zimski pohod na Krašnji vrh

PD Metlika

Anton Krašovec, 041 757 441

9. 2. 2013

Nočni pohod do Valvasorjevega doma

PD Radovljica

Valentin Rezar, 041 451 287;
Aleš Štefe, 040 618 756

10. 2. 2013

Pohod na Zasavsko SV. GORO

PD Zagorje

Ferdinand Drnovšek, 041 886 725

15. 2. 2013

Tridnevno zimovanje mladih planincev na Gori Oljki

PD Polzela

Zoran Štok, 041 754 778

16. 2. 2013

Zimski tečaj gorništva za zahtevne ture

PD Ljubljana–Matica

info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si

16. 2. 2013

Kilnprein, Avstrija – turni smuk

PD Ljubljana–Matica

info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si

16. 2. 2013

25. tradicionalni Matjažev pohod na Peco

PD Mežica

Rudi Burjak, 040 741 013; Jože Oprešnik

23. 2. 2013

Zbor delegatov Komisije za varstvo gorske narave PZS

Komisija za varstvo gor- KVGN PZS, 01 43 45 683,
ske narave
varstvo.narave@pzs.si

23. 2. 2013

Hochgasser, Avstrija – turni smuk

PD Ljubljana–Matica

info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si

23. 2. 2013

Teden turne smuke na Bjelašnici, Bosna in Hercegovina

PD Ljubljana–Matica

info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si

23. 2. 2013

Tradicionalni pohod po Šisernikovi poti

PD Slovenj Gradec

Danilo Goljat

23. 2. 2013

17. pohod Franca Štrusa

PD Litija

Marjan Jug, 031 643 639

23. 2. 2013

Nočni pohod na Javornik s Črnega vrha

PD Javornik – Črni vrh Marko Rupnik, 041 288 035
nad Idrijo

24. 2. 2013

Memorial Avgusta Delavca in Vilija Žižka

PD Matica Murska Sobota Jože Ružič, 041 614 672, ruzicjoze@siol.net

27. 2. 2013

Osrednja svečanost ob 120-letnici planinske organizacije

Planinska zveza Slovenije

PZS, 01 43 45 680, info@pzs.si

2. 3. 2013

Zimski tečaj gorništva za zahtevne ture

PD Ljubljana–Matica

info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si

5. 3. 2013

Gorniški večer s Petrom Mikšo: Bele lise gorniške zgodovine

PD Domžale in Knjižnica www.pdd.si
Domžale

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Janko Kovačič, 051 211 801;
Mirko Medved, 040 633 111
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PRAVILNIK O PRAPORU, PRAPORŠČAKU IN POSTOPKIH

PRAVILNIK O PRAPORU, PRAPORŠČAKU IN
POSTOPKIH
1. Uvod
Na osnovi 32. člena Statuta PZS, 5. člena Poslovnika UO PZS in predsedstva PZS Upravni odbor PZS po utečenem postopku sprejema
pravilnike in druge akte, ki usmerjajo delovanje planinske organizacije.
Mnoga planinska društva so izrazila željo, da bi se s sprejemom pravnega akta uredila tudi vprašanja, vezana na postopek razvitja prapora
in ravnanja, ki so povezana z njegovo uporabo. S tem bi bila dana možnost poenotenja tudi na tem področju. Hkrati bi imela tista PD, ki
še nimajo prapora smernice, kako pristopiti k izvedbi dogodka.
2. Potek nastanka dokumenta
Na pobudo nekaterih PD je bila v predsedstvu PZS sprejeta odločitev o pripravi in izvedbi prvega zbora praporščakov. Ti so se zbrali
na Dnevu slovenskih planincev 16. junija 2012 v Kranjski Gori, kjer je bilo prisotnih 69 udeležencev. Bogata razprava o izhodiščih za
razpravo je odprla številna vprašanja, nedorečenosti in vlogi praporščakov v društvih. Prisotni so dali podporo pripravi in sprejemu
enotnega pravilnika. Osnutek pravilnika je že obravnavalo predsedstvo PZS na seji 4. 9. 2012 in ga prekvalificiralo v predlog za sejo UO
PZS. Pravilnik je bil sprejet na 13. seji UO PZS, 1. 12. 2012.
3. Obrazložitev
Besedilo pravilnika obsega 13 členov, ki urejajo postopek razvitja prapora, naloge in obveznosti praporščaka, opremo praporščaka in
obveznosti PZS.
Postopek razvitja prapora v členih od 1–4 obravnava postopke, ki so vezani na obravnavo dogodkov, ob katerih se razvije prapor, prireditveni prostor, vlogo predsednika in časovno opredelitev samega razvitja.
V poglavju o nalogah in obveznostih praporščaka je v členih od 5–8 navedeno, kdo vzdržuje prapor in ob katerih dogodkih je primerno,
da se s svojo aktivnostjo vključi praporščak s praporom.
Oprema praporščaka je zajeta v poglavju o opremi in oblačilih, ki so primerna za določene priložnosti, ko sta ob določenih dogodkih
prisotna prapor in praporščak. V tem poglavju so predstavljena priporočila, kar pomeni, da se lahko posamezna društva odločajo po
svoji presoji.
Obveznosti PZS so navedene v členih od 10–13. Iz več razlogov je pomembna vzpostavitev skupnega registra, saj je z njim omogočena
lažja komunikacija med PZS in praporščaki. V 12. členu je izpostavljena obveza o pripravi seznama izdelovalcev prapora, kar je koristna
informacija zlasti za tista PD, ki se odločajo o razvitju prapora.
Pojmi, ki se pojavljajo v pravilniku:
• Prapor: Prapor je zastava, ki predstavlja določeno planinsko društvo in so na njej praviloma izvezeni izbrani društveni simboli na
eni strani, na drugi strani je znak PZS.
• Praporščak: je nosilec prapora v planinskem društvu.
• Register praporščakov: je seznam praporščakov PD in PZS, ki ga enotno vodi PZS.
• Zbor praporščakov: je letni sestanek praporščakov PD, ki ga skliče PZS.
4. Besedilo

Pravilnika o praporu, praporščaku in postopkih

Namen in cilj pravilnika je, da se z njegovim sprejemom ponudi pomoč društvom, ki že imajo prapor in tistim, ki imajo namen, da
pristopijo k njegovemu razvitju. Pravilnik tudi omogoča nastanek enotne evidence o društvih, ki imajo prapor in se bodo na tej podlagi
lažje odločala o ravnanju ob določenih dogodkih, kjer je njegova prisotnost zaželena.
1. Postopek razvitja prapora
1. člen
Prapor se praviloma razvije na občnem zboru PD ali ob kakšnem drugem slovesnem dogodku, ki ga praznuje PD. Ob razvitju prapora
se pripenjajo tudi trakovi donatorjev.
2. člen
Pred začetkom prireditve se nosilec prapora (v nadaljevanju praporščak) postavi na določeno mesto na prireditvenem prostoru. Prapor
je povezan s trakom tako, da je prečno navit na drogu.
3. člen
Predsednik PD nagovori prisotne, napove dogodek, poudari simbolni pomen prapora za društvo in navede morebitne donatorje.
4. člen
Prapor se razvije po nagovoru predsednika PD in po izteku planinske himne. Praporščak ga mora držati pod kotom 45°, da sta vidni obe
strani prapora. Praporščak izreče obljubo, da bo z njim ravnal spoštljivo in ga skrbno varoval.
O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E
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2. Naloge in obveznosti planinskega društva in praporščaka
5. člen
Prapor vzdržuje, varuje in nosi praporščak ali njegov namestnik. Oba sta predlagana v skladu s pravili PD., če pa postopek ni določen
v pravilih PD, se imenovanje opravi na občnem zboru PD. Obveznosti PD do praporščaka ureja PD s svojimi internimi dokumenti.
6. člen
O uporabi prapora vodi praporščak posebni dnevnik, v katerega zapiše datum, dogodek, namen uporabe in sodelujoče. Prav tako PD
vodi dokument o donatorstvu.
7. člen
Dogodki, ob katerih se praviloma uporablja prapor:
• na občnem zboru PD,
• na večjih prireditvah v okviru PD, MDO PD in PZS,
• na pomembnejših prireditvah v okviru lokalne skupnosti,
• na prireditvenem prostoru ob dnevu slovenskih planincev,
• na regijskih ali mednarodnih srečanjih, ki imajo vključene slovesne dogodke,
• na pogrebnih slovesnostih,
• ob drugih izrednih priložnostih, ko o udeležbi odloča UO PD.
8. člen
Prapora praviloma ne izobešamo, torej ne nastopa sam, temveč s spremstvom praporščaka. Na občnem zboru PD je dopustna postavitev
na drogu ali na primernem mestu, kjer je omogočena njegova prepoznavnost.
3. Oprema praporščaka
9. člen
Priporočena oprema praporščaka, glede na določen namen (društvene slovesnosti, pogrebne slovesnosti, spominske slovesnosti, komemoracije itd) in določen letni čas:
• planinski čevlji temnejše barve,
• dolge pohodne hlače v temnejši barvi,
• pohodna jakna po možnosti z logotipom PD na desni strani in grbom PZS na levi strani,
• planinska srajca z dolgimi rokavi,
• svetlo modra planinska polo majica z grbom PZS ali majica PD z značko PZS,
• bele rokavice,
• svetlomodra planinska kapa z logotipom PZS ali drugo pokrivalo PD.
4. Obveznosti Planinske zveze Slovenije
10. člen
PZS vodi skupni register PD, ki imajo prapore in register praporščakov. Ob vsakoletnem dnevu slovenskih planincev organizira letni
zbor praporščakov, ki je namenjen izmenjavi izkušenj in primerov dobre prakse ter razpravi o delu praporščakov v PD. Sprejete odločitve
na zboru praporščakov pomenijo priporočilo za ravnanje v vseh PD, ki so razvila prapor.
11. člen
PZS praporščakom, ki so zavedeni v registru, zagotovi polo majico, kapo in značko PZS.
12. člen
PZS daje na razpolago PD seznam izdelovalcev praporov v Sloveniji ter pripravi predlog enotnih tehničnih navodil za izdelavo prapora
in enotni znak PZS za stran, ki predstavlja planinsko organizacijo.
13. člen
Pravilnik o praporu in praporščakih v planinski organizaciji stopi v veljavo, ko ga sprejme UO PZS in prične veljati 8 dni po objavi v
Obvestilih PZS. Spremembe in dopolnila sprejme UO PZS na predlog PD, zbora praporščakov ali organov PZS po enakem postopku
kot velja za sprejem pravilnika.
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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PRAVILNIK O PODELJEVANJU CERTIFIKATA »OKOLJU PRIJAZNA PLANINSKA KOČA«
Številka: IZHP – 610/2012
Datum: 1. 12. 2012
Na predlog Gospodarske komisije PZS in v skladu z 32. členom Statuta PZS, je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije, na svoji 13.
seji, dne 1. 12. 2012, sprejel:

PRAVILNIK

o podeljevanju certifikata »Okolju prijazna planinska koča«
1. člen
S tem pravilnikom UO PZS določa certifikat »Okolju prijazna planinska koča«, merila za podeljevanje ter postopek za podeljevanje
certifikata.
2. člen
Certifikat »Okolju prijazna planinska koča« se podeljuje tistim planinskim kočam, ki so vpisane v register planinskih koč in imajo status
planinske koče, ter planinskim učnim centrom, ki so v lasti PZS ali PD. Planinske koče in objekti, ki so prejemniki tega priznanja s svojim
celokupnim delovanjem čim manj negativno vplivajo na okolje.
Takšen certifikat v obliki znaka z napisom »Okolju prijazna planinska koča«, izobešen na vidnem mestu v koči, bo jasno sporočilo obiskovalcem, da si planinsko društvo posredno preko oskrbnika oziroma upravljavca v največji možni meri in nenehno trudi, da bi bili
vplivi koče na neokrnjeno naravo okoli nje in širše čim manj moteči.
Za dosego tega cilja pa igrata glavni vlogi opremljenost koče ter usposobljenost in motiviranost osebja.
3. člen
Osnovne predpostavke za podeljevanje certifikata »Okolju prijazna planinska koča« so:
• istovetnost ciljev in stremljenj upravljavca (najemnika/oskrbnika) s cilji planinskega društva,
• okolju prijazno in energetsko učinkovito upravljanje planinske koče,
• upoštevanje vseh zakonskih predpisov, vse nove investicije v oskrbovalne in odstranjevalne naprave morajo biti v skladu z najnovejšim stanjem tehnike na tem področju,
• upoštevanje usmeritev in dogovorov na ravni Planinske zveze Slovenije.
4. člen
Certifikat »Okolju prijazna planinska koča« sestavljata znak in listina, ki sta v Prilogi 1 tega pravilnika.
5. člen
Certifikat podeljuje predsednik PZS ali njegov namestnik na podlagi sklepa UO PZS. Sestavni del sklepa je tudi obdobje, za katero se
certifikat podeljuje. Predlog sklepa predhodno potrdi GK PZS na podlagi poročila strokovne komisije za podeljevanje certifikata »Okolju
prijazna planinska koča«.
Certifikat se podeljuje na slavnostni seji UO PZS, skupščini PZS, konferenci planinskega gospodarstva, zboru gospodarjev ali ob kakšni
drugi primerni priložnosti.
6. člen
Certifikat se planinski koči podeljuje za dobo 4 let. Po tem obdobju mora planinsko društvo ali druga pravna oseba podati vlogo za
ponovno preverjanje.
Podeljen znak mora biti izobešen na vidnem mestu na zunanjosti koče. Certifikat lahko koča uporablja v svoje promocijske namene.
7. člen
Na podlagi sklepa GK PZS se vsako leto na spletni strani PZS in Obvestilih PZS objavi poziv za oddajo vlog za pridobitev certifikata
»Okolju prijazna planinska koča«.
Za podelitev certifikata lahko zaprosi planinsko društvo ali druga pravna oseba, ki upravlja s posamezno planinsko kočo in izpolnjuje
sklepe Skupščine PZS in UO PZS.
Kriterije za podelitev certifikata določi GK PZS s sklepom. Kriteriji so javno objavljeni in veljajo do preklica.
O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E
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8. člen
Strokovna komisija je sestavljena iz članov Gospodarske komisije PZS, ki jo s sklepom imenuje GK PZS. Člane v komisijo lahko predlaga
tudi Komisija za varstvo gorske narave PZS. Komisija obišče kočo in oceni situacijo na osnovi sprejetih kriterijev. V primeru neizpolnjevanja kriterijev pozove komisija prosilca k dopolnitvi v določenem roku. V kolikor prosilec v določenem roku pomanjkljivosti ne
odpravi, mora naslednje leto ponovno poslati vlogo za pridobitev certifikata, v kolikor želi certifikat pridobiti.
Stroške prvega obiska koče krije PZS, vsakega naslednjega pa prosilec.
9. člen
Planinska koča, ki je prejela certifikat, mora ves čas izpolnjevati zahteve, ki so potrebne za njegovo pridobitev.
Strokovna komisija lahko ob vsakem času preveri izpolnjevanje pogojev.
V kolikor planinska koča ne izpolnjuje več minimalnih kriterijev, UO PZS na podlagi predloga GK PZS certifikat planinski koči s sklepom odvzame.

PZS nudi imetnikom certifikata:
• kvalitetno presojo in strokovno pomoč,
• prednostno obravnavo pri razpisih v okviru PZS,
• mreženje in promocijo.

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na seji UO PZS.

10. člen

11. člen

Načelnik GK PZS:											
Aleš Glavnik											

Priloga 1: znak Okolju prijazna planinska koča
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Predsednik PZS:
Bojan Rotovnik

SMERNICA PZS ZA POŽARNO VARNOST V PLANINSKIH KOČAH
Številka: IZHP - 611/2012
Datum: 8. 11. 2012
Na predlog Gospodarske komisije PZS in v skladu z 32. členom Statuta PZS, je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije, na svoji 12.
seji, dne 8. 11. 2012, sprejel:

Smernica PZS za požarno varnost v planinskih kočah
Pravni okvir »Smernice za požarno varnost v planinskih kočah« predstavlja 9. člen Zakona o graditvi objektov, kjer je določeno, da se
z gradbenimi predpisi za posamezne vrste objektov določijo njihove tehnične značilnosti tako, da ti objekti glede na svoj namen izpolnjujejo eno ali več ali vse bistvene zahteve. Varnost pred požarom predstavlja 2. bistveno zahtevo.
Gradbeni predpis, ki za stavbe podrobneje opredeljuje bistveno zahtevo »varnost pred požarom« je Pravilnik o požarni varnosti v
stavbah, v katerem so določene naslednje zahteve za varnost pred požarom:
• Širjenje požara na sosednje objekte
• Nosilnost konstrukcije in širjenje požara po stavbah
• Evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje
• Naprave za gašenje in dostop gasilcev
Podrobneje so ukrepi varstva pred požarom določeni v Tehnični smernici TSG-1-001:2010 – Požarna varnost v stavbah (v nadaljevanju
TSG-1), katero je junija 2010 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. Uporaba smernice je obvezna tako za novogradnje in rekonstrukcije
kot pri vzdrževalnih delih, razen če lahko projektant po 8. členu Pravilnika o požarni varnosti v stavbah dokaže, da je z načrtovanjem
po zadnjem stanju gradbene tehnike zagotovil vsaj enako stopnjo varnosti pred požarom kot ob uporabi prej omenjene smernice. V tem
primeru je obvezna revizija projektne dokumentacije.
V nadaljevanju so predstavljene bistvene zahteve za ustrezno požarno varnost v planinskih kočah. Izrazi in pojmi ter pripadajoči standardi, smernice in druga literatura so podrobneje obrazloženi v TSG-1:2010.
Za planinske koče se v tej smernici predpostavlja, da v njih ni posameznih prostorov s skupnim številom uporabnikov 100 ali več. V
kolikor planinska koča omogoča v enem požarnem sektorju večje število uporabnikov kot 100, se mora dosledno upoštevati TSG-1
in VKF 1005.
Pravilen koncept požarne varnosti in ukrepe varstva pred požarom lahko poda le odgovorni projektant požarne varnosti s pooblastilom IZS-TP.
Uporaba te smernice brez odobritve odg. projektanta požarne varnosti ni dovoljena!
1. ŠIRJENJE POŽARA NA SOSEDNJE OBJEKTE
Stavbe je treba načrtovati tako, da se požar v njej določen čas ne bo mogel razširiti na sosednje objekte, tudi če bi ti stali na parcelni
meji. Planinske koče so praviloma osamljene stavbe, postavljene izven gosto naseljenih naselij, zato so odmiki od sosednjih objektov ali
parcelnih mej drugih lastnikov praviloma vedno večji od 10,0 metrov. V tem primeru ni nobenih zahtev po požarni odpornosti zaradi
prenosa požara na sosednje objekte.
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Slika 1.1: določanje odmika med stavbami ter relevantnimi in parcelnimi mejami
V kolikor pa ustreznega odmika med planinsko kočo in sosednjimi stavbami, objekti ali parcelnimi mejami drugih lastnikov ne moremo
zagotoviti, je potrebno uporabiti sledeče ukrepe:
•
•
•

Omejitev velikosti odprtin v zunanjih stenah oziroma površin zunanjih sten planinske koče, preko katerih se lahko požar prenese
na sosednje objekte.
Izbira ustreznih negorljivih materialov in oblog zunanjih sten in streh.
Za izračun minimalnih razdalj se uporabi ena od metod TSG-1 poglavja 1.4 (metoda 1, 2 ali 3).

Zunanja stena planinske koče izpolnjuje zahteve varstva pred požarom glede možnosti širjenja požara med stavbami, če ima požarno
odpornost najmanj (R)EI 60.
Minimalne zahteve največje skupne požarno zaščitene površine glede na odmike od relevantne meje so navedene v TSG-1:
Minimalni odmik planinske koče od relevantne meje (m)
manj kot 1
1
2,5
5
7,5
10

Največji odstotek požarno nezaščitenih površin
4%
8%
20 %
40 %
60 %
80 %

Strešna kritina planinske koče, ki je od relevantne meje oddaljena manj kot 10 metrov, mora biti najmanj razreda BROOF(t1) po standardu SIST EN 13501-5.
2. NOSILNOST KONSTRUKCIJE IN ŠIRJENJE POŽARA PO STAVBAH
Vsi gradbeni proizvodi, ki izpolnjujejo bistvene zahteve za gradbene objekte in predvsem varnost pred požarom, morajo biti skladni z
Zakonom o gradbenih proizvodih. Odziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih gradbenih proizvodov mora biti v skladu z evropsko
klasifikacijo:
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2.1 Nosilnost
Planinske koče morajo biti projektirane in grajene tako, da njihova nosilna konstrukcija ob požaru določen čas ohrani potrebno
nosilnost.
Zahteve za nosilnost konstrukcije (R) se morajo upoštevati tudi za mansarde oziroma podstrešja, v kolikor so tam prostori, kjer se
zadržujejo uporabniki.
Nosilnost (R) kletnih etaž mora biti enaka nosilnosti više ležečih etaž, najmanj R30.
Planinske koče lahko uvrstimo v klasifikacijo CC SI:
121 – Gostinske stavbe
1212 – Druge gostinske stavbe za kratkotrajno namestitev
V kolikor je planinska koča etažnosti P, torej pritlična stavba, brez možnosti namestitve v mansardi ali podstrešju in skupne površine
do 600 m2, velja za nosilnost sledeča zahteva:
• negorljiva nosilna konstrukcija ali R30
• dovoljena je lesena nosilna konstrukcija
V kolikor je planinska koča etažnosti P+M (pritličje in izkoriščena mansarda ali podstrešje za namen namestitve) in skupne površine
do 600 m2, velja za nosilnost sledeča zahteva:
• R30
• dovoljena je lesena nosilna konstrukcija
V kolikor je planinska koča stavba etažnosti P+1+M (pritličje, nadstropje in izkoriščena mansarda ali podstrešje za namen namestitve)
in skupne površine do 600 m2, velja za nosilnost sledeča zahteva:
• R60
• dovoljena je lesena nosilna konstrukcija, zaščitena s požarno odpornimi in negorljivimi materiali
V kolikor so v planinski koči nastanitvene enote (planinske sobe), je požarna odpornost v skladu s točko 2.11.2 iz TSG-1:2010 minimalno (R)EI 60.
Za ostale primere večjih planinskih koč se mora upoštevati tabela 4 iz TSG-1.
2.2 Požarni sektorji
Planinske koče morajo biti razdeljene v požarne sektorje, če je to nujno za omejitev hitrega širjenja požara v njih. Projektirati in graditi
jih je treba tako, da se v največji možni meri omeji hitro širjenje požara po navpičnih in vodoravnih povezavah.
O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E
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Za omejitev širjenja požara po planinski koči morajo biti uporabljeni taki gradbeni materiali oziroma gradbeni proizvodi, ki se težko
vžgejo, v primeru vžiga oddajajo majhne količine toplote in dima ter omejujejo hitro širjenje požara po površini.
Največja bruto dovoljena površina požarnega sektorja brez vgradnje avtomatskega javljanja požara je 500 m2, če se požarni sektor razteza
skozi dve ali več etaž. V kolikor je vgrajen sistem avtomatskega javljanja požara, je lahko površina požarnega sektorja do 1.200 m2. Za
ostale primere se mora upoštevati tabela 6 iz TSG-1.
Praviloma mora predstavljati svoj požarni sektor:
• vsaka etaža,
• vsaka nastanitvena enota,
• zaščitena stopnišča in zaščiteni hodniki.
Vsaka nastanitvena enota (planinska soba) mora biti v skladu z zahtevami točke 2.11.2 iz TSG-1-001:2010 svoj požarni sektor z mejnimi
elementi (stenami in stropi) s požarno odpornostjo najmanj (R)EI 60.
2.3 Širjenje požara po zunanjih stenah in strehi stavbe
V primeru, da je planinska koča razdeljena na več požarnih sektorjev, morajo biti zunanje stene in streha stavbe projektirane in grajene
tako, da toplotno sevanja ne more povzročiti ni vertikalnega niti horizontalnega prenosa požara med požarnimi sektorji.
Za planinske koče višine do 10 metrov nad terenom velja, da mora biti razred gorljivosti oblog zunanjih sten najmanj D-s2,d1, v kolikor
pa so po višini ločene na več požarnih sektorjev, pa najmanj B-d1. Za višje stavbe se mora uporabiti tabela 7 iz TSG-1.
Če je planinska koča po etažah predeljena na več požarnih sektorjev, morajo biti nezaščitene zunanje površine zgornjega požarnega sektorja vertikalno ločene s požarno odpornimi parapeti višine najmanj 1,0 metra ali z ustreznim previsom skupne dolžine
1,5 metra.

Slika 2.1: vertikalni razmik med okni v zunanji steni
2.4 Širjenje požara po notranjosti stavbe
Kot zaščitene poti, ki so namenjene evakuaciji v primeru požara, štejejo hodniki in stopnišča.
Na zaščitenih poteh planinskih koč z največ tremi etažami mora minimalni razred odziva oblog na ogenj ustrezati zahtevam:
zaščitena pot
hodniki
stopnišča

stene in stropi
C-s1,d0
B-s1,d0

tla
Dfl-s1
Cfl-s1

Za preprečitev širjenja požara zaradi prebojev za instalacije po notranjosti stavbe med posameznimi požarnimi sektorji se zahteva
vgradnja takšnih elementov, ki zagotavljajo isto požarno odpornost, kot je zahteva za požarni sektor.
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Slika 2.2: Prehodi skozi meje požarnega sektorja za negorljive (leva slika) in gorljive cevi (desna slika)
2.5 Požarna vrata
Požarna vrata morajo imeti enako požarno odpornost kot stena, v katero so vgrajena.
Če so na zaščitenih evakuacijskih poteh (hodniki ali stopnišča) dovoljene oziroma predvidene gorljive obloge sten in stropov, morajo
vrata imeti klasifikacijo EI1.
Požarna vrata morajo biti opremljena s samozapiralom, ki mora delovati vso življenjsko dobo vrat, zato je treba določiti tudi trajnost
samozapirala po tabeli 14 iz TSG-1.
Za primer planinske koče z zahtevano požarno odpornostjo med požarnimi sektorji (R)EI 30 in visoko frekvenco uporabe stavbe, kjer
se od uporabnikov ne pričakuje skrbnega ravnanja z vrati, stenska obloga na hodniku pa je iz gorljivega materiala, se zahteva vgradnja
požarnih vrat na primer EI130-C4.
Vsaka nastanitvena enota mora imeti vhodna vrata s požarno odpornostno najmanj EI130-C3 ali EI230-C3, odvisno od oblog na
zaščitenem delu hodnika.
Zahteve za požarna vrata za druge primere so razvidne iz točke 2.6.1 iz TSG-1-001:2010.
Požarna vrata na evakuacijskih poteh morajo biti opremljena z okovjem, ki omogoča neovirano odpiranje v primeru panike ali sile zaradi
nastanka požara ali drugega nujnega primera, katero je v skladu s smernico SZPV-CFPA-E.
Vrata na evakuacijskih poteh se morajo odpirati v smeri evakuacije. Izjeme so vrata:
• iz prostorov z bruto tlorisno površino < 200 m2, če se v njih uporabniki ne zadržujejo stalno ali
• kjer se lahko v prostoru hkrati zadržuje do 20 uporabnikov in v njem ni povečanega požarnega tveganja ali
• iz »mokrih« prostorov (tehnični prostori, shrambe orodja ipd.), kjer ni povečanega požarnega tveganja.
2.6 Instalacijski jaški in prezračevalni kanali
Požarna odpornost zaščite prehodov instalacij mora biti enaka požarni odpornosti gradbenega elementa, skozi katerega instalacija
prehaja.
Instalacijski jaški morajo biti med seboj ločeni po namembnosti (ločeno za električne kable, strojne napeljave, prezračevalne kanale) in
biti neprepustni za dim. Če niso neprepustni za dim, morajo imeti na vrhu jaška odprtino na prosto velikosti najmanj 5% površine jaška,
a ne manj kot 0,2 m2. Upoštevati se mora tehnična smernica SZPV 408.
Vzdrževalne oziroma revizijske odprtine morajo imeti enako požarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente požarnega
sektorja. Zapore na evakuacijskih poteh morajo biti neprepustne za dim, torej klasifikacije EI-Sm.
Na prehodih prezračevalnih kanalov skozi meje požarnih sektorjev je treba vgraditi požarne lopute s tako požarno odpornostjo, kot se
zahteva za ostale gradbene elemente požarnega sektorja, vendar ne manj kot EI 30-S.
2.7 Prostori s kurilnimi napravami
Za prostore s kurilnimi napravami na trdo gorivo, kurilno olje, plin, bioplin, lesne sekance, pelete in podobno se morajo v celoti upoštevati zahteve nemške smernice MFeuVO.
Pri plinskih instalacijah z zemeljskim plinom se mora upoštevati tudi DVGW TRGI oz. DVGW TRF za utekočinjeni naftni plin.
O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E
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2.8 Odvod dima in toplote
V najvišjem nadstropju zaščitenega stopnišča se mora namestiti odprtino za oddimljanje v obliki okna ali prezračevalnika, ki ga je
možno odpreti ročno. Odpiralo mora imeti zaskočko proti zapiranju in mora biti izvedeno tako, da se lahko ročno odpre. Geometrična
površina odprtine mora biti 5% tlorisne površine stopniščnega jaška, kjer je ta površina največja, a ne manj kot 1 m2. Če je mehanizem
za odpiranje izven dosega roke, je treba zagotoviti odpiranje z ročnim prožilom.
Za dovod zraka v pritličju se sme uporabiti vrata in okna, ki se odpirajo. Geometrična površina teh odprtin mora biti enaka najmanj
1,5-kratni površini odvodnih odprtin
V kolikor se v planinski koči nahajajo prostori za veliko uporabnikov (več kot 100) s površino več kot 200 m2, morajo imeti odprtine za
oddimljanje, kar se mora zagotoviti na naraven način. Upoštevati se mora točko 2.8.4.8 TSG-1-001:2010.
3. EVAKUACIJSKE POTI
Planinske koče morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustreznih evakuacijskih poti in izhodov
na ustreznih lokacijah, ki omogočajo uporabnikom hitro in varno zapustiti stavbo.
Skupna dolžina evakuacijske poti je seštevek dolžine poti od točke v prostoru, ki je najbolj oddaljena od izhoda iz tega prostora, do izhoda
iz prostora in dolžine poti po hodniku do izhoda v zaščiteno stopnišče ali do izhoda na prosto.
3.1 Dolžine evakuacijskih poti v prostoru
Iz prostora, ki ima samo en izhod, ne sme biti nobena točka v prostoru od njega oddaljena več kot 20 metrov.
Če ima prostor vsaj dva izhoda, ne sme biti nobena točka v prostoru do vsaj enega izhoda oddaljena več kot 35 metrov. Izhodi morajo
biti razporejeni tako, da so razdalje med njimi čim večje, zato da so izhodne poti med seboj neodvisne.

Slika 3.1: Maksimalne dolžine do izhoda:
A: iz prostora z enimi vrati
B: iz prostora z dvoje vrati
C: maksimalne dolžine do izhoda v zaščiteno stopnišče
3.2 Skupna dolžina evakuacijskih poti
Skupna dolžina evakuacijske poti, ki vodi do izhoda na prosto ali v zaščiteno stopnišče (definicijo »zaščitenega stopnišča« glej točko
3.4), ne sme presegati 35 metrov.
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Če je bruto tlorisna površina etaže manjša od 600 m2, je dovolj eno evakuacijsko zaščiteno stopnišče.
Če evakuacijske poti vodijo do dveh izhodov na prosto ali do dveh zaščitenih stopnišč, skupna dolžina nobene od poti ne sme presegati
50 metrov.
3.3 Širine evakuacijskih poti
Izhodi iz prostorov z največ 50 uporabniki morajo biti najmanj širine 90 cm (neto odprtina med vratnimi podboji).
V kolikor je uporabnikov prostora med 50 in 100, morata biti na razpolago najmanj dva izhoda širine 90 cm.
V kolikor je uporabnikov prostora med 100 in 200, morajo biti na razpolago najmanj trije izhodi širine 90 cm ali dva izhoda, eden
širine 90 cm in drugi 120 cm.
Najmanjša širina stopnišč in hodnikov je 120 cm.
Instalacije, oprema, naprave ali jaški na hodnikih ne smejo zmanjševati minimalno zahtevane širine hodnikov 120 cm.
3.4 Zaščiteno stopnišče
Za zaščiteno stopnišče se šteje takšno stopnišče, ki je požarno ločeno od ostalih delov stavbe (je svoj požarni sektor).
Vrata iz drugih požarnih sektorjev v zaščitena stopnišča morajo imeti požarno odpornost EI230-C ali EW30-C, če je specifična požarna
obremenitev v prostoru, ki meji na stopnišče, manjša od 200 MJ/m2.
Zunanja stopnišča štejejo za zaščitena, če so urejena tako, da so varna pred požarom v stavbi, zato mora biti v razdalji do 1,5 metra okoli
zunanjega stopnišča zagotovljena požarna odpornost fasade EI 30, fasada mora biti iz materialov razreda A1 ali A2.

Slika 3.2: prikaz izvedbe zunanjega stopnišča
3.5 Zaščiteni hodniki
Zaščiteni hodniki morajo biti požarno ločeni od ostalih prostorov stavbe s stenami požarne odpornosti najmanj EI 30, vrata v zaščiteni
hodnik morajo imeti požarno odpornost EI230-C ali EW30-C, če je specifična požarna obremenitev v prostoru, ki meji na zaščiteni
hodnik, manjša od 200 MJ/m2.
O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E
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3.6 Varnostna razsvetljava
Varnostno razsvetljavo je treba namestiti, če (izpolnjen vsaj eden od pogojev):
• je ima planinska koča več kot 1.000 m2 bruto etažne površine ali
• je planinska koča namenjena več kot 100 uporabnikom ali
• je v planinski koči več kot 10 postelj ali
• če poteka evakuacijska pot, po kateri se mora evakuirati več kot 20 uporabnikov, po hodniku ali stopnišču brez dnevne svetlobe ali
• če se lahko v prostoru zbere več kot 50 uporabnikov.
V tem primeru morajo biti izpolnjene sledeče zahteve:
• maksimalni vklopni čas po prekinitvi električnega napajanja: 1 sekunda
• minimalni čas delovanja: 60 minut
• osvetljenost piktogramov v stalnem spoju
• osvetljenost tal na evakuacijskih poteh: minimalno 1 lux
• osvetljenost opreme požarnovarnostnih točk (gasilniki, ročni javljalniki požara, notranji hidranti) minimalno 5 lux
Evakuacijske poti morajo biti osvetljene do izhoda na prosto.
3.7 Sistem AJP
Vgradnja sistema AJP (avtomatsko javljanje požara) v planinski koči je obvezna (izpolnjen vsaj eden od pogojev):
• če ima planinska koča kletno etažo ali mansardo ali nadstropno etažo, v katerih je možno zadrževanje ljudi, ali
• če je v planinski koči več kot 20 ležišč, iz katerih ni možen direktni izhod na prosto (so torej v nadstropju ali mansardi planinske
koče) ali
• če se lahko v planinski koči hkrati zadržuje več kot 100 uporabnikov ali
• če skupna bruto površina požarnega sektorja presega 500 m2.
Celoten sistem AJP mora biti projektiran v skladu s smernico VdS 2095, oprema in naprave pa morajo biti skladne s SIST EN 54.
4. NAPRAVE ZA GAŠENJE IN DOSTOP GASILCEV
Planinske koče morajo biti projektirane in grajene tako, da so zagotovljene naprave in oprema za gašenje začetnih požarov, ki jih lahko
uporabljajo vsi uporabniki, usposobljeni uporabniki in gasilci.
Zagotovljen mora biti neoviran in varen dostop za gašenje in reševanje v stavbi.
4.1 Notranji hidranti
V kolikor planinska koča nima priključka na javno ali lastno vodovodno omrežje, vgradnja notranjih hidrantov ni zahtevana. Število
gasilnih enot gasilnikov se v tem primeru poveča za 100 %.
V kolikor je vgradnja notranjih hidrantov možna, se morajo namestiti notranji hidranti s poltogo gasilsko cevjo premera 25 mm, dolgo
največ 30 metrov in ročnikom. Vsak hidrant mora zagotavljati pretok 70 l/min (1,16 l/s) pri tlaku 2,5 bar.
4.2 Gasilniki
Namestitev in uporaba gasilnikov mora biti v skladu s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov.
V kolikor v planinski koči ni notranjih hidrantov, se zahteva 100 % povečanje števila gasilnih enot.
4.3 Zagotavljanje vode za gašenje
Za stavbe izven naselij s prostornino največjega požarnega sektorja do 1.000 m3 se zahteva 5 m3 potrebne količine vode za gašenje. V
tej količini vode je upoštevana tudi količina vode, ki jo lahko s seboj pripeljejo gasilci (v kolikor je dostop do planinske koče možen z
gasilskim vozilom lokalne gasilske enote).
Zahteva se mnenje oz. soglasje pristojne lokalne gasilske enote.
4.4 Površine za gasilce ob stavbi
V kolikor je do planinske koče možen dostop z gasilskimi vozili, morajo biti dostopi, dovozi in delovne površine urejene v skladu s
standardom SIST DIN 14090.
Zahteva se mnenje oz. soglasje pristojne lokalne gasilske enote.
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5. POŽARNI RED
Obveznost izdelave požarnega reda je predpisana v Pravilniku o požarnem redu, ki v 2. členu določa, da se mora tudi za planinske koče
narediti ustrezni požarni red s prilogami. Izdelati in sprejeti ga morajo lastniki ali uporabniki planinske koče.
Požarni red, požarni načrt, načrt evakuacije in priloge požarnega reda mora podpisati lastnik ali uporabnik koče oziroma od njih pooblaščena oseba.
5.1 Požarni načrt in načrt evakuacije
Požarni načrt in načrt evakuacije se morata izdelati za planinske koče, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po Pravilniku o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti in za vse planinske koče, v kateri se lahko hkrati nahaja več kot 100 ljudi.
Načrt evakuacije mora biti izobešen na vidnem mestu v vsaki sobi ali prostoru, kjer se zadržujejo ljudje. Poleg načrta evakuacije mora
biti izobešeno tudi navodilo za ravnanje v primeru požara, napisano v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku ter v jeziku narodne
skupnosti (območja avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti).
Požarni red vsebuje:
1. organizacijo varstva pred požarom
2. ukrepe varstva pred požarom
3. odstranjevanje vseh gorljivih snovi
4. podatek o predvidenem številu uporabnikov stavbe
5. ukrepe zaradi nevarnosti eksplozije, gorljivih odpadkov, električnih, plinskih in drugih virov vžiga
6. ukrepe za varno evakuacijo in hitro intervencijo
7. druge preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, način in kontrolo izvajanja teh ukrepov
8. navodila za ravnanje v primeru požara (zaposleni, obiskovalci, stanovalci)
9. vrste in načine usposabljanja zaposlenih
V vsaki planinski koči mora biti izmed zaposlenih določena oseba, odgovorna za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. S
požarnim redom mora biti seznanjen vsak zaposleni.
Obvezne priloge požarnega reda so:
1. izvleček požarnega reda
2. navodila za posameznike
3. evidenčni listi opreme, naprav in drugih sredstev
4. evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih
5. evidenčni listi o požarih, eksplozijah in gasilskih intervencijah
6. kontrolni listi
5.2 Usposabljanje
Obvezno je enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz planinske koče ob požaru ter voditi evidenco o času,
sodelujočih in načinu izvedbe usposabljanja.
V požarnem redu se določi vrste in načine usposabljanja odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije.
5.3 Izdelovanje požarnih redov
Požarni red, požarni načrt in načrt evakuacije mora izdelati lastnik oziroma uporabnik planinske koče ali oseba, pooblaščena za izvajanje
ukrepov varstva pred požarom, ki mora izpolnjevati pogoje po Pravilniku o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva
pred požarom.
Pripravil:
mag. Aleš Glavnik										
načelnik GK PZS in										
pooblaščeni inženir IZS-TP-0644

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

Viri:
• Zakon o varstvu pred požarom
• Tehnična smernica TSG-1-001:2010, Ministrstvo za okolje in prostor, junij 2010
• Priročnik o načrtovanju požarne varnosti, avtorja mag. Aleš Glavnik in mag. Aleš Jug, Inženirska zbornica Slovenije, 2010
• Pravilnik o požarnem redu
• Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti
• Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
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ZAPISNIK

Številka: UO/ 264 - 2012
Datum: 31. 5. 2012

10. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 31. maja 2012, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije,
Dimičeva 13, v Ljubljani.
Prisotni so bili:
Predsedstvo PZS: Bojan Rotovnik (predsednik PZS), Borut Peršolja (podpredsednik PZS) in Tone Tomše (podpredsednik PZS).
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), dr. Milan Naprudnik (namestnik (KVGN) in Igor Mlakar (KPP).
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), Janez Slabe (namestnik MDO PD Notranjske), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane) in Marko
Vidmar (MDO PD Primorsko-Notranjske).
Načelniki komisij in odborov PZS, ki nimajo zborov: Aleš Glavnik (GK), Jože Melanšek (Odbor za priznanja), Jože Rovan (KTK).
Predsednik Nadzornega odbora: Andrej Brvar.
Ostali: Janez Korošec (PD Srednja vas v Bohinju), Marica Okršlar (PD Gorje) in Aleš Jenko (PD Ljubljana-Matica).
Strokovna služba: Matej Planko (Matej Planko PZS), Mija Damjan – Stegu (vodja pisarne PZS) in Zdenka Mihelič (predstavnica PZS
za odnose z javnostmi).
Opravičili so se: Slavica Tovšak (podpredsednica PZS), Janez Bizjak (KVGN), Borut Kavzar (KŠP), Rok Kovšca (MK), Dragotin Kuster
(MDO PD Pomurja), Milena Brešan (Odbor za članstvo), Slava Katerina Murovec (PD Nova Gorica).
Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 20 od 26 članov UO PZS, tako da je bila sklepčnost 77 %.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje z dne 8. 3. 2012 (Matej Planko)
2. Informacija o promocijskih aktivnostih PZS (Matej Planko in Tone Tomše)
3. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
4. Informacija o skupščini z dne 14. 4. 2012 v Ormožu (Matej Planko)
5. Izhodišča za praznovanje 120-letnico organiziranega planinstva (Tone Tomše)
6. Merila za dvonamensko rabo planinskih poti (Tone Tomše, Janez Bizjak, Igor Mlakar, Jože Rovan)
7. Certifikat Okolju prijazna planinska koča (Aleš Glavnik)
8. Vpis nove planinske koče v seznam planinskih koč (Matej Planko)
9. Dopolnitev pravilnika o priznanjih (Jože Melanšek)
10. Planinski sklad
11. Dopolnitev pravilnika o priznanjih (Jože Melanšek)
12. Planinski sklad
• Komisija za alpinizem (Miha Habjan)
• Mladinska komisija (Rok Kovšca)
• Komisija za planinske poti (Igor Mlakar)
• Gospodarska komisija (Aleš Glavnik)
• MDO PD Gorenjske (France Benedik)
13. Pritožbe PD na določene cene čajev (predsedniki PD)
14. Informacija o srečanju slovenskih planincev (Slavica Tovšak)
15. Imenovanja in razrešitve (Bojan Rotovnik)
16. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
17. Razno
Predsednik PZS je v glasovanje podal sklep:
SKLEP 1/31-5-2012: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 10. seje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razprave pod točko 14, Vprašanja in pobude članic in članov UO. V pisni obliki
smo dobili pobudo:
• Mira Eržena
• K 16. točki dnevnega reda z željo za predstavitev pripomb na gradivo »Odgovor na vprašanje člana UO PZS Danila Škerbineka,
podanega na 8. seji UO PZS dne 3. 12. 2011«, ki ga je strokovna služba PZS posredovala članom UO dan pred tokratno sejo, se je
priglasil D. Škerbinek. Menil je, da je gradivo, ki obravnava planinsko gospodarstvo, bilo posredovano pred to sejo z namenom, da
se ga na seji prednostno obravnava. Predsednik Bojan Rotovnik je povabil Danila Škerbineka, da pripravi pisne pripombe, ki jih bo
UO PZS predvidoma obravnaval na naslednji seji.
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Pri točki 15 Razno:
• Sklenitev bilateralnega sporazuma ÖTK (Bojan Rotovnik)
AD. 1 Pregled in potrditev zapisnika 9. seje upravnega odbora – 8. 3. 2012.
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo. Matej Planko je podal pregled in realizacijo sklepov 9. seje upravnega odbora. Vsi sklepi
zadnje seje so bili realizirani. Zapisnik je bil poslan članom UO PZS v pregled. Do seje UO PZS nismo prejeli nobene pripombe ali
dopolnitve na zapisnik 9. seje UO PZS.
Danilo Škerbinek je opozoril na redakcijski popravek pri 3d. točki (zaradi povedanega ne bo glasoval za potrditev sklepa 10/8-3-2012,
popravek 11/8-3-2012).
SKLEP 2/31-5-2012: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 9. seje upravnega odbora, ki je bila 8. 3. 2012, z redakcijskim popravkom
3d točke.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 2 Informacija o promocijskih aktivnostih PZS
Tone Tomše je predstavil akcijo Smeti odnesite s seboj v dolino. Na vseh planinskih kočah bi pri vhodu namestili vrečke za zbiranje
odpadkov z napisom Smeti odnesite s seboj v dolino, kdo bo plačnik teh vrečk še potekajo dogovori. Ravno tako bi vse koče in izhodišča
opremili s plakati. V okviru akcije Ekologi brez meja, bi nadaljevali s čiščenjem divjih odlagališč, pripravili bi projekt sanacije, kjer bi
sodelovali ne samo planinci ampak tudi druge organizacije (npr. TNP). Z Mladinsko komisijo bi organizirali tabore, kjer bi bil večji
poudarek na ohranjanju čiste narave. Vse planinske postojanke bodo morale urediti ločevanje odpadkov. V ta namen bi uredili poseben
planinski sklad.
Matej Planko je predstavil nalepke, ki jih bomo poslali vsem PD-jem, da bodo označili mesta, kjer bodo lahko planinci poravnali
članarino (npr. tudi v planinskih postojankah). Začenja se kampanja za zbiranje donacijskih SMS sporočil za obnovo planinskih poti
(oglaševanje predvsem po spletu in po planinskih kočah, izdelan imamo že plakat, spletni banner). Pripravljamo splošno promocijsko
akcijo za spodbujanje včlanjevanja v planinska društva in PZS Dobrodošli v dobri družbi.
Gradivo bo vsebovalo:
• plakat B1, ki bo namenjen uporabi v prostorih društev, na planinskih kočah, prireditvah,
• oglas za PV in Obvestila PZS,
• zgibanko z osnovnimi informacijami na kateri bo prostor tudi za dotisk podatkov o društvu, društvom bo na voljo tudi v elektronski
obliki in se jih bodo lahko sami tiskali
• zgibanka v obliki zemljevida – z namigi za 7 do 10 družinskih izletov in obširnejšimi informacijami o prednostih članstva v planinski organizaciji
• spletni del kampanje z oblikovanjem bannerja zasnova lika Mojce in Kekca, ki bosta promotorja včlanjevanja in animatorja na
različnih prireditvah na katerih bo sodelovala PZS
Skupaj s časnikom Nedelo bomo začeli s promocijsko akcijo Moja priljubljena planinska koča, ki bo najavljena že 8. 6. 2012, uradna
predstavitev bo na Dnevu slovenskih planinskih doživetij 16. 6. 2012 v Kranjski Gori. Glasovnice bodo objavljene v častniku Nedelu, 17.
6., 24. 6., 1. 7., 8. 7, 15. 7., 22. 7., 29. 7. 2012. Akcija bo potekala do 5. 8. 2012, ko bo objava izbrane planinske koče, 12. 8. 2012 bo objava
fotoreportaže in reportaže z obiska Moje priljubljene planinske koče. Želimo, da bi postala akcija tradicionalna. Izbrana koča bo dobila
plaketo in nagrado v vrednosti 1000 €. Podelili bodo 100 praktičnih nagrad tistim, ki bodo glasovali.
V razpravi so sodelovali Manja Rajh, ki je zelo pohvalila vse aktivnosti, in Miro Eržen, ki je postavil vprašanje, kako je z ločevanjem
odpadkom, ko jih planinci prinesejo v dolino in vržejo vse odpadke v en kontejner. Zdenka Mihelič je dodala, da potekajo razgovori s
firmo SLOPAK o projektu ločevanje odpadkov na izhodiščih.
AD. 3 Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Matej Planko je podal informacijo o preteklih aktivnostih. V tem obdobju med sejama je potekalo veliko aktivnosti:
• Luka Stražar in Nejc Marčič sta dobila zleti cepin
• sprejem pri ministru Žigi Turku za Nejca Marčiča in Luka Stražarja
• Mina Markovič in Natalija Gros sta prejeli najvišji državni priznanji na področju športa – Bloudkovo plaketo
• planinski informacijski sistem smo na podlogi glasovanja članov poimenovali Naveza
• sodelovali smo na skupščini mednarodne plezalne zveze v Amsterdamu
• sodelovali smo na sejmu Alpe Adria
• izšla je druga številka Letopis 2011
• uspešno sodelovali v akciji Očistimo Slovenijo
• potekala je javna razprava o Merilih za dvonamensko rabo planinskih poti, to je bila tudi ena od tem delavnice pred skupščino
• več sestankov skupine za obravnavo turističnega vodenja, to je bila tudi tema zelo dobro obiskane delavnice pred skupščino PZS
• Skupščina PZS v Ormožu
• na Okrešlju je bil zbor načelnik alpinističnih odsekov
• odlični uspehi Nejca Kuharja na tekmah za svetovni pokal v turnem smučanju
• v naši trgovini in spletni trgovini smo začeli prodajati edicije Hrvatskog planinarskog saveza, enako tudi oni naše
• začetek dobrega sodelovanja z Nedelom, objavljajo naša povabila na izlete
• sodelovali smo na 6. mednarodnem festivalu gorniškega filma
• strokovna ekskurzija na Dobrač za oskrbnike planinskih koč
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objavljeni naslednji razpisi: za smerne table, za fotografije za koledar 2013, za logotip KA in SMAR, za pridobitev certifikata okolju
prijazna koča in družinam prijazne koče, za sofinanciranje planinskih taborov, za helikopterske prevoze opreme za ekološko sanacijo
planinskih koč
tekma za svetovni pokal v balvanskem plezanju v Log Dragomelj, zmagovalka Mina Markovič
Planinski vestnik smo začeli prodajati v e-trafiki
sodelovali na 17. Slovenskih dnevih knjige
zaključili denacionalizacijski postopek Oblak, opravljena že odmera parcele, sledi še vpis v zemljiško knjigo
objavljeni prenovljeni spletni strani MK in KTK
podpisana pogodba s selektorjem Slovenske mladinske alpinistične reprezentance
alpinistične odprave Aljaska, Denali, Patagonija Rocky Mountain
tabor perspektivnih alpinistov Chamonix
sodelovali na skupščini BMU
odprli razstavo Življenje pod Triglavom v Banja Luki
pridružili smo se akciji Očistimo naše gore
izvedeno Slovensko orientacijsko tekmovanje
obiskal nas je predsednik CAA Klaus Jürgen Grana
dvojna zmaga mladih športnih plezalcev na tekmi v Edinburgu
predsednik države RS dr. Danilo Türk je podelil zlati red za zasluge GRZS ob 100-letnici organiziranega reševanja

AD. 4 Informacija o skupščini z dne 14. 4. 2012 v Ormožu
Bojan Rotovnik je pohvalil dobro izpeljano skupščino in ob tem še v imenu članov UO podal zahvalo PD Maks Meško Ormož za lep
sprejem in dobro počutje na skupščini PZS v Ormožu. Pripomb na zapisnik skupščine ni bilo.
AD. 5 Izhodišča za praznovanje 120-letnico organiziranega planinstva
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, Tone Tomše je podal kratko obrazložitev.
Poleg že opisanih izhodišč za praznovanje 120-letnice bi dodali še osnovni moto in mednarodne aktivnosti. Na septembrski seji UO
PZS pa bi vse nadgradili s predlogi in okvirni plan tudi potrdili.
Članom UO PZS se je predstavil znak za ob 120-letnici, ki bi se uporabljal kot uradni znak ob praznovanju za uporabo na raznih edicijah,
koledarju, plakatih … v 3 variantah.
V razpravi so sodelovali Jurček Nowakk, ki je predlagal, da se da v delo tudi znamko. S tem se je strinjal tudi Danilo Škerbinek, ki
je predlagal, da bi bil znak prisoten na vseh edicijah. Podal je pripombo, da pri prenovi knjige Slovensko planinstvo manjka poglavje
načrtnega dela z mladino od samega začetka in slovenskega alpinizma v vzhodnem delu Slovenije. Borut Vukovič je predlagal, da bi
praznovanje 120-letnice potekalo racionalno, da naj bi bila samo ena glavna oz. osrednja prireditev (npr. svečana akademija). Marinka
Koželj Stepic je postavila vprašanje, kdo bi usklajeval datume prireditev med MDO PD-ji oz. društvi.
Bojan Rotovnik je pozval, da se pošljejo predlogi na Planinsko zvezo Slovenije in v glasovanje podal:
SKLEP 3/31-5-2012: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni program prireditev za praznovanje 120–letnice PZS v letu 2013 z dopolnitvijo z mednarodnimi aktivnostmi in izdaji posebne znamke in žiga.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik je še pozval člane UO PZS, da se opredelijo za katero varianto znaka za praznovanje 120–letnice PZS naj bi se uporabil.
Po razpravi v kateri so sodelovali Drago Horjak, Danilo Škerbinek, Manja Rajh, Borut Vukovič in Tone Tomše so člani UO PZS izbrali
varianto 3. Bojan Rotovnik je v glasovanje podal:
SKLEP 4/31-5-2012: Upravni odbor PZS potrjuje 3 varianto logotipa za praznovanju 120–letnice PZS z usmeritvijo, da se še dodatno
poudari označba 120 let ter da se izjemoma dopušča uporaba ostalih dveh variant, v kolikor bodo takšne potrebe.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 6 Merila za dvonamensko rabo planinskih poti
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, Tone Tomše je podal uvodno obrazložitev. Predlog meril je bil dan v javno obravnavo,
ki se je zaključila 30. 4. 2012. Skupina je vse predloge in pripombe obravnavala. Merila za določitev kriterijev za dvonamenske poti so:
izhodišča za izbor, kje vožnje s kolesi niso dovoljene, tehnični kriteriji za izbor poti, primernih za dvonamensko rabo, pogoji za dvonamenske poti, pravila obnašanja (priporočila gorskim kolesarjem), naloge strokovnega odbora za izvajanje kriterijev o dvonamenski rabi
planinskih poti, varnost (dodatne nevarnosti) in odgovornost na dvonamenskih poteh. Predstavil je tudi predlog oznak na dvonamenskih poteh, predlog skupine je, da bi uporabljali modre tablice, predlagali so že, da bi bile oznake že na obstoječih drogovih ter dodali
markacijam samo modro črto, ki bi označevala, da je pot tudi za kolesarje. Društva oz. zavod, ki bi se odločil za rabo dvonamenskih poti
oz. občina, ki bi želeli kolesarjenje promovirat, bi sami finančno poskrbeli za označevanje teh poti. Igor Mlakar je povedal, da so imeli
člani pomisleke o merilih, da prometnice niso pod domeno PZS in da se to črta, ker niso označene in vzdrževane s strani PZS. Kot druga
stvar je obvezno pisno obvestilo, ker bodo soglasje morali dati lastniki zemljišč, potrebno bi bilo pridobiti sklep UO skrbnika, da bo to
pot vzdrževal. Opozoril je še, da se doda pri pravilih obnašanja poleg pohodnikov z otroki tudi samo otroke in način prilagoditve vožnje.
Najbolj pa jih moti, da ni nikjer definiranega financiranja.
Milan Naprudnik, je povedal, da v merilih pri drugi točki, kjer piše po planinskih poteh nad gozdno mejo, meja ni izrazito določena,
ker imamo tri meje, da ne bi prišlo do zapletov pred izvajanjem je to potrebno točno določiti. Drugi pripomba pa je relacija do Alpske
konvencije (AK), ki se v dveh protokolih dotika posegov v prostor in sicer v urejanju prostora in urejanja varstva krajine ter gorskega
gozda. Zelo konkretno pa 15. člen protokola turizem (vsi protokoli so bili ratificirani v 8 državah v parlamentu, državnem zboru) določa,
da so vse pogodbenice zavezane, da določijo politiko usmerjanja športnih dejavnosti na prostem v gorskem svetu, zlasti na zavarovanih
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območjih. Lahko se pojavi dilema ali je to lahko mandat PZS ali pa je potrebno usklajevati s tistimi, ki so za to odgovorni, ministrstva, ki
jih zavezuje ratifikacija protokolov AK v Državnem zboru. Potrebno bi bilo tudi upoštevanje usmeritev CAA za to področje. Komisija
podpira pripombo KPP za obvezno pisno soglasje lastnikov zemljišč o dvonamenski rabi, kajti pisno obvestilo je lahko vprašljivo, prav
tako podpirajo pripombo KPP glede določitev o financiranju urejanja poti in vzdrževanja.
Jože Rovan je povedal, da je zelo pomembno, da se je določilo pota po katerih se vozi, kjer mi vzdržujemo markacije za traso pa skrbijo
drugi, te poti ni potrebno da so označene. Drugo pa so planinske steze, naše prave poti, ki smo jih sami ustvarili oz. prevzeli ampak
so poti ozke. Za ta pota pa imamo kriterije in društva se bodo odločala da ali ne po lastni presoji in te poti bi morale biti označene. Ta
oznaka z modro črto je ekološko dobra in je cenovna zelo sprejemljiva. Trenutne razmere na terene so katastrofalne, potrebno je urediti
pametne kriterije.
Bojan Rotovnik je dodal, da se o teh merilih pogovarjamo mnogo let prepozno, morali bi takrat ko se je kolesarjenje prvič pojavijo, sedaj
pa je na terenu situacija popolnoma drugačna. Z merili bi imeli jasna stališča, ki jih ima PZS do tega vprašanja.
V razpravi so sodelovali Drago Horjak, čestital je KTK, da se je tako agresivno lotila tega vprašanja, pridružil se je mnenju KPP, za
pridobitev soglasja lastnikov zemljišč. Velik problem pa je uporaba poti v smislu ponudb turističnih agencij, tu je potrebno urediti
investicijsko vzdrževanje poti. Mirko Tovšak je podprl zapisana merila. V okolici Podravja je kar nekaj kolesarskih poti, ki so speljane
po naših planinskih poteh in so označene z nekimi svojimi oznakami. Danilo Škerbinek: merila za dvonamensko rabo so tista, ki jih
organizacija potrebuje za resen nastop do zunanjih institucij, dobra je rešitev z modro črto, ključnim usmeritvam bi dodali smernice, ki
jih je sprejel CAA. Gregor Rupnik je povedal, da v Posočju podpirajo merila, vendar v pravilnih obnašanja ne dopuščajo določila, da so
to samo priporočila, saj imajo absolutno prednost pohodniki. Miro Eržen je skeptičen glede soglasja z lastniki tam, kjer gredo planinske
poti mimo obdelovalnih površin, potreben bo selektiven pristop. Velik problem so kolesarji, ki po poteh vozijo z veliko hitrostjo, postavi
se vprašanje odgovornosti za nesrečo. Jurček Nowakk je predlagal, da se ne omejuje naklona poti, saj je mladim to največji izziv. Zanima
pa ga, kaj opredeljuje množično pohodništvo. Marko Vidmar je podprl merila, je pa se pridružil mnenju predsednika, da smo veliko
prepozni. Manja Rajh je podprla merila, veliko pa je PD-jev, ki so proti temu, da se kolesarji pojavijo na poteh in dvomi, da bi iskali
soglasja. Tone Tomše se je strinjal, da se upoštevajo priporočila CAA kot izhodišča, dikcija, kaj je nad gozdno mejo, različne institucije
niso znale najti pravega izraza, zato je napisano oboje nad gozdno mejo in visokogorje. PD-ji bodo tista, ki bodo dala ali pa ne soglasje
za dvonamensko rabo poti. Razpravo je zaključil Bojan Rotovnik, ki je pozval delovno skupino, da bo v svojih merilih upoštevala tudi
priporočila CAA in podal v glasovanje:
SKLEP 5/31-5-2012: Upravni odbor PZS potrjuje merila za dvonamensko rabo planinskih poti.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom PROTI (Gregor Rupnik).
SKLEP 6/31-5-2012: Upravni odbor PZS potrjuje imenovanje strokovnega odbora za izvajanje meril o dvonamenski rabi planinskih
poti v sestavi: vodja Tone Tomše (podpredsednik PZS), predstavnik Komisije za planinske poti, predstavnik Komisije za varstvo
gorske narave in predstavnik Komisije za turno kolesarstvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 7 Certifikat Okolju prijazna planinska koča
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo. Obrazložitev je podal Aleš Glavnik. Povedal je, da gre za nov projekt v okviru PZS s ciljem
kako privabiti čim več obiskovalcev na naše planinske koče (PK). Koče s certifikatom »Okolju prijazna PK« bi bile bolj obiskane, saj
»dober glas seže v deveto vas«, je kompromis med udobjem in skrbjo za okolje, PK so največji ponudnik prenočitvenih zmogljivosti, so
možnost zatočišča za obiskovalce gorskega sveta. Podelitev certifikata »Okolju prijazna PK« je vzpodbuda za PD-je in upravljavce PK!
Osnovne predpostavke za podelitev znaka »Okolju prijazna PK« je istovetnost ciljev in stremljenj upravljavca (najemnika /oskrbnika) s
cilji PD, okolju prijazno in energetsko učinkovito upravljanje PK, upoštevanje vseh zakonskih predpisov, vse nove investicije – najnovejše
stanje tehnike. Znak »Okolju prijazna PK« je oznaka, da je PD poskrbelo, da je PK opremljena z vso infrastrukturo, ki omogoča okolju
prijazno obratovanje! Upravljavca koče zavezuje, da poskrbi za najboljšo možno uporabo in vzdrževanje naprav v PK. Gostu podeljeni
znak dokazuje, da si PD prizadeva, da bi bili vplivi obratovanja PK na okolje čim manjši. Postopek za podelitev znaka »Okolju prijazna
PK« je naslednji: lastnik (PD) pošlje pisno prošnjo na PZS, komisija GK obišče kočo in izpolni vprašalnik, komisija GK podeli (ali pa
ne) znak, znak se podeli za štiri leta, sledi ponovno preverjanje, ali PK še izpolnjuje kriterije. Struktura kriterijev znaka »Okolju prijazna
PK« je, da so kriteriji zapisani v obliki vprašalnika, so prevod kriterijev, kriteriji so minimalno prilagojeni slovenskim razmeram, delijo
se na: obvezne (PK mora izpolniti) in priporočljive (zbrati vsaj 35 točk od 105). Vprašalnik znaka »Okolju prijazna PK« ima 12 strani,
razdeljeno po poglavjih. Poskusna faza projekta »Okolju prijazna PK« je potekala jeseni 2011 ko je komisija GK obiskala 6 PK: Koča
na Planini pri jezeru, Mozirska koča na Golteh, Koča na Blegošu, Dom na Peci, Planinski dom pri Gospodični na Gorjancih in PUS
Bavšico. Glavni namen preskusnih presoj je bil ali so tuji kriteriji uporabni tudi za naše koče in ali je treba kakšen kriterij spremeniti.
Glavna ugotovitev: vprašalnik je v veliki meri neposredno uporaben tudi za naše koče. V razpravo sta se vključila Danilo Škerbinek, ki
je pozdravil pobudo in pristop k projektu, podal pa je možnost ogrevanja na pelete. Borutu Vukoviču so se mu zdeli kriteriji zelo strogi
in ga je zanimalo ali si je kakšna koča prislužila znak. Aleš Glavnik je podal odgovor, da je možnost ogrevanja vezan na dostopnost koče
in tovorjenje. Nobena koča ne bi dobila znaka, ker je v teh točkah nekaj takih stvari, ki jih koča ni imela, je pa velika možnost, da bi jih
lahko dobila, če bi se koča ustrezno pripravila.
Bojan Rotovnik je po kratki razpravi v glasovanje podal:
SKLEP 7/31-5-2012: Upravni odbor PZS potrjuje uvedbo certifikata Okolju prijazna koča in pooblašča Gospodarsko komisijo
PZS za izvedbo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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AD. 8 Vpis nove planinske koče v seznam planinskih koč
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, Bojan Rotovnik je podal obrazložitev. Gospodarska komisija PZS je na svoji drugi korespondenčni seji, dne 17. 5. 2012, sprejela sklep o vpisu nove koče, Koče na Pesku, v seznam planinskih koč III. kategorije. Soglasje k vpisu
planinske koče je podal tudi MDO PD Podravja. Mirko Tovšak je povedal, da se je osebje v koči do sedaj do planincev neprijazno obnašala.
Bojan Rotovnik je odgovoril, da je oskrbnica dala obljubo, da bo upoštevala vse pogoje, ki jih planinska koča mora in podal v glasovanje:
SKLEP 8/31-5-2012: Upravni odbor PZS potrjuje, da se v seznam planinskih koč PZS vpiše Koča na Pesku, kot planinska koča III. kategorije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 9 Dopolnitev pravilnika o priznanjih
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo. Jože Melanšek je podal kratko obrazložitev, da je Odbor za priznanja PZS predlagal dopolnitev Pravilnika o priznanjih PZS za področje znanstveno-raziskovalne dejavnosti PZS v naslednjem: »Posameznikom ali skupini
raziskovalcev se podeli posebno priznanje za enkratno ali večletno raziskovalno delo ter druge odmevnejše strokovne ali znanstvene
prispevke, ki so po vsebinski zasnovi koristni za razvoj planinske organizacije. Predlog pripravi in utemelji raziskovalna skupina PZS
ter ga posreduje Odboru za priznanja PZS«.
Sedaj je prvič posebej opredeljena tudi znanstveno-raziskovalna dejavnost. PZS ima tudi posebno raziskovalno skupino PZS.
Vedno več študentov in drugih se odloča za prispevke, ki imajo raziskovalni značaj, zato je potrebno to tudi primerno stimulirati v obliki
posebnega priznanja.
V razpravo so se vključili Danilo Škerbinek, ki je podprl predlog Odbora za priznanja. Jurček Nowakk, Manja Rajh, Miro Eržen, Borut
Vukovič in Marko Vidmar so bili mnenja, da ni razloga, da bi sprejeli tak predlog, če že imamo priznanja PZS, ki se lahko podelijo za
take dosežke in se samo zraven dopiše, zakaj je to priznanje podeljeno.
SKLEP 9/31-5-2012: Upravni odbor PZS sprejema predlagano besedilo novega 4a člena k Pravilniku o priznanjih PZS.
Sklep ni bil sprejet (glasovalo 7 ZA in 9 PROTI). V času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov UO PZS z glasovalno pravico.
AD. 10 Planinski sklad
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo. Miha Habjan (KA) je povedal, da se je že v lanskem letu začela priprava za ustanovitev
mladinske alpinistične reprezentance. V lanskem letu so bili izvedeni alpinistični tabori pri nas in v Alpah, predvsem z namenom kakšna
je kadrovska možnost za ustanovitev reprezentance. V letošnjem letu pa je bila izbrana ekipa za reprezentanco. Trenutno je 7 članov od
10, ta sredstva bodo namenjena za aktivnosti reprezentance, ki bodo potekalo vsak mesec do jeseni.
SKLEP 10/31-5-2012: Upravni odbor PZS soglaša z razdelitvijo sredstev Planinskega sklada na postavki »mladinska alpinistična
reprezentanca« za leto 2012, kot jo je sprejela Komisija za alpinizem.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 11/31-5-2012: Upravni odbor PZS soglaša z razdelitvijo sredstev Planinskega sklada na postavki »razvojni projekti mladih«
za leto 2012, kot jo je sprejela Mladinska komisija.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Igor Mlakar (KPP) je povedal, da sta letu 2011 bila iz planinskega sklada financirana in izvedena projekta nabava drogov in nosilcev
za smerne table in izdelava CD-ja s predstavitvijo poglavij učbenika za markaciste, za pomoč pri izobraževanjih KPP, ki jih komisija
realizira v letu 2012.
V letu 2012 se bo porabilo za pomoč planinskim društvom pri obnovi planinskih poti na trasi SPP, ker je drugo leto obletnica in za pomoč
društvom pri obnovi poti, ki nimajo svojih prihodkov.
SKLEP 12/31-5-2012: Upravni odbor PZS soglaša z razdelitvijo sredstev Planinskega sklada na postavkah »planinske poti za SPP«
in »planinske poti – ostale« za leto 2012, kot jo je sprejela Komisija za planinske poti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Aleš Glavnik (GK) je povedal, da so v letu 2011 bili iz planinskega sklada financirani in izvedeni naslednji projekti prevajanje in tisk
priročnika »Smernice za okolju primerno tehniko na planinskih kočah, poizkusno uvajanje certifikata Okolju prijazna koča, nakup stiskalnic za plastenke za vse planinske koče, ki jo planinska koča prejme ob obisku PZS in stroški pogostitve udeležencev na 1. konferenci
o planinskem gospodarstvu.
Prevajanje podatkov o planinskih kočah v angleški jezik na spletni strani PZS je bilo realizirano v letu 2012.
Porabilo se bo za ustanovitev projektne pisarne, Planinska zveza Slovenije bo ustanovila posebno svetovalno - projektno pisarno, kjer bodo
posamezna planinska društva lahko dobila potrebne informacije in navodila glede gradenj čistilnih naprav in ekoloških obnov planinskih koč.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev bi v letu 2012 za svetovanje strokovnjakov planinskim društvom pri načrtovanju gradenj čistilnih
naprav iz razpoložljivih sredstev planinskega sklada namenili predlagan znesek.
Podeljevanje certifikata okolju prijazna koča, po lanskoletni poizkusni presoji, se bo letos pričelo podeljevanje znaka »Okolju prijazna koča«
tistim kočam, ki bodo izpolnjevala določene kriterije. Stroške izdelave znaka in certifikata, ter stroške 1. ogleda planinske koče krije PZS.
Register planinskih koč z zbranimi podatki v okviru letošnjega obiska planinskih koč se bodo zbrali določeni podatki, ki se bodo prikazali
na posebnem portalu na spletni strani PZS. Predlagana sredstva se nameni za financiranje računalniške platforme.
Uvajanje certifikata Družinam prijazna koča, v letošnjem letu se bo izvedla preizkusna presoja za podelitev znaka »Družinam prijazna
koča«. Pred pričetkom ocenjevanja bo potrebno pripraviti ustrezna merila in na koncu dobljene rezultate tudi ustrezno ovrednotiti. Dobljeni rezultati bodo osnova za nadaljevanje ocenjevanj planinskih koč, za tista planinska društva, ki bodo želela pristopiti k temu projektu.
Priprava rezervacijskega sistema prenočevanj v planinskih kočah je eden izmed sklepov 1. konference o planinskem gospodarstvu:
»Uvesti plačilo rezervacij prenočišč v planinskih postojankah.« V ta namen bi za pripravo rezervacijskega sistema v letošnjem letu iz
planinskega sklada namenili določena finančna sredstva.
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ZAPISNIK 10. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Ogled koče na Dobraču – strokovna ekskurzija je bila namenjena: gospodarjem planinskih društev, oskrbnikom planinskih koč, strokovnim delavcem v planinstvu ter planinskim funkcionarjem.
Udeležba enega oskrbnika na seminarju DAV, Gospodarska komisija ima letos v načrtu pripraviti razpis, na katerem bo izbrala enega
oskrbnika, ki se bo udeležil seminarja DAV.
V razpravo se je vključil Andrej Brvar, predlagal je, da se s projektom počaka, saj to razume, da se ustvarja kot profitni center znotraj
PZS, v bistvu smo prostovoljska organizacija, v kateri prostovoljci delajo prostovoljno. Predlaga UO PZS, da se pred odprtjem člani UO
PZS seznanjajo s tem projektom.
Miro Eržen je predlagal, da se v okviru komisije ustanovi borza kadrov za delo v planinskih postojankah.
Aleš Glavnik je odgovoril na pobude, podprl je pobudo o borzi kadrov. Glede projektne pisarne pa je mišljeno brezplačno svetovanje
društvom, pokrivali bi se samo materialni stroški (prevoza, pošte), ko bi šli na oglede.
Predsednik se je obvezal, da dokler ne bo UO PZS potrdil priporočilo NO PZS o sistemu delovanja projektne pisarne, ne bo podpisal
nobene avtorske, podjemne pogodbe za delo te pisarne. V glasovanje je podal:
SKLEP 13/31-5-2012: Upravni odbor PZS soglaša z razdelitvijo sredstev Planinskega sklada na postavki »razvojni projekti s področja planinskega gospodarstva« za leto 2012, kot jo je sprejela Gospodarska komisija za leto 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
MDO PD Gorenjske (France Benedik) je povedal, da bo 48. srečanje planincev treh dežel 13. in 14. oktobra 2012 v Kranjski Gori.
Poleg MDO PD Gorenjske pri organizaciji sodelujejo tudi MDO PD Posočja, MDO PD Koroške in MDO Primorsko-Notranjski PD.
Predlagali smo, da bi se oblikovalo stalno koordinacijsko telo, ki bi povezovalo delo ostalih delovnih skupin po posameznih področjih
ali projektih. Te delovne skupine bi delovale med letom. Letno srečanje pa bi bilo posvečeno pregledu opravljenega dela in sprejetju
programa dela za naslednje obdobje. S takim načinom dela bi dali srečanju bogatejši vsebinski pomen. Vključili bi mlade in druge
interesne skupine. To bi srečanje obogatilo in ga tudi ohranjalo kot aktivno povezavo med planinci na tem področju. Tak način dela bi
zmanjšal stroške srečanja. 27. 1. 2012 je bil v Slovenskem planinskem muzeju sestanek s predstavniki deželnih zvez Avstrije in Italije, ki
so se s takim načinom dela strinjali. Program bodo verificirali na organih posameznih dežel. Sprejet pa bi bil v oktobru 2012 v Kranjski
Gori. Stroške naj bi pokrili vsi MDO PD-ji in Planinska zveza Slovenije. MDO PD Gorenjske je za srečanje rezerviral 3.000,00 EUR.
Enak znesek pričakujemo tudi od PZS.
V razpravo se vključili Jurček Nowakk, ki je bil proti temu, da se financira samo en projekt, sicer pa je mnenja da je ta projekt v domeni
same PZS. Bojan Rotovnik mu je pojasnil, da je bila organizacija srečanj Treh dežel, na eni preteklih sej UO PZS prenesena na MDO-je.
Drago Horjak je bil mnenja, da je tako mednarodno sodelovanje nepotrebno. Potrebno bo drugačne zbiranje sredstev za ta projekt. Miro
Eržen je povedal, da so taka srečanje v taki obliki kot so bila doslej premalo. Potrebno je pripraviti srečanje, kjer bi vsi od tega srečanje nekaj
odnesli. Potrebno se bo dogovoriti prav tako o vsebinski kot o finančni plati. V razpravi so sodelovali še Danilo Škerbinek in Marko Vidmar.
SKLEP 14/31-5-2012: Upravni odbor PZS soglaša z razdelitvijo sredstev Planinskega sklada na postavki »razvojni projekti MDO PD«, in
sicer se celotna sredstva te postavke za leto 2012 namenijo Meddruštvenemu odboru PD Gorenjske za organizacijo Srečanja treh dežel.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 11 Pritožbe PD na določene cene čajev
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo. Od več planinskih društev smo dobili pritožbo na pretekli seji UO PZS sprejete cene čaja.
Tema je bila izpostavljena tudi na posvetu s predsedniku PD, ki upravljajo planinske koče v Triglavskem pogorju ali imajo v upravljanju
več kot tri planinske koče. Natančna argumentacija pritožbe planinskih društev je v priloženem gradivu. Janez Korošec, predsednik PD
Srednja vas v Bohinju, je povedal, da so v koči imeli vedno take cene, da so bile planincem sprejemljive, prav tako pa so morali upoštevati,
da so se lahko pokrivali stroški. Aleš Jenko, PD Ljubljana–Matica, PD-ji, ki imajo postojanke v Julijskih Alpah delujejo tako, da usklajujejo
cene. To drastično znižanje čaja na 1 € je bilo glede na čas, ko morajo sami vzdrževati planinske postojanke, res drastično. Vse planinske
postojanke ne moremo dati v en koš. V razpravo se je vključila Manja Rajh, ki je bila mnenja, da naj si PD-ji sami določajo cene. Poraba
čaja v planinskih postojankah je zelo velika in da sta kava in čaj največji prihodek za kočo. Če mi vzgajamo planince, da naj si v koči privoščijo čaj, naj bo cena primerna, da si lahko vsa družina privošči čaj. Z dvigom cen si bodo vse nosili s seboj in s tem še puščali prazno
embalažo v gorah, kočah. V razpravi sta sodelovala še Miro Eržen in Aleš Glavnik. Marica Okršlar, PD Gorje, je povedala, da če PZS
določi cene prenočevanj naj jim pusti, da sami oblikujejo cene čaja in enolončnice, ki bodo konkurenčne in dostopne vsem planincem.
Po končani razpravi je predsednik podal v glasovanje:
SKLEP 15/31-5-2012: Upravni odbor PZS na predlog PD spreminja ceno čajev (0,25 l) v ceniku in sicer iz 1 € na največ 1,3 € za
koče II. kategorije ter za koče I. kategorije največ 1,6 € in največ 1,8 € v primeru, ko je potreben prenos/prevoz energenta ali vode
iz doline. Cene čajev 0,5 l se odstranijo iz cenika, cene čaja 1 l (za na pot) ostane enaka.
Sklep je bil sprejet z 1 glasom PROTI (Manja Rajh).
Prisotnih je še 17 članov UO z glasovalno pravico.
AD. 12 Informacija o srečanju slovenskih planincev
Matej Planko je povedal, da je novost od že povedanega na skupščini in napisanega v zgibanki ta, da se lokacija v Kranjski Gori iz dvorane Vitranc prestavi v šotor med hotelom Kompas in Hotelom Larix. Na tem dnevu bo tudi 1. zbor praporščakov ter zatem tudi njihov
shod. Program dognanja je zelo pester, dogajalo se bo na dveh lokacijah, v Mojstrani in Kranjski Gori, s skupnim koncem v Kranjski
Gori. Pozval je vse člane UO PZS, da se v čim večjem številu udeležijo Dneva planincev.
AD. 13 Imenovanja in razrešitve (Bojan Rotovnik)
Gradivo je bilo posredovano v gradivu za sejo, načelnik GK PZS je poslal predlog, da razreši Miha Kajzelja z mesta člana GK PZS.
Omenjeni je zaradi osebnih razlogov podal odstopno izjavo, je pa po potrebi pripravljen sodelovati kot zunanji sodelavec za njegovo
strokovno področje dela.
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SKLEP 2/31-5-2012: Upravni odbor PZS na predlog načelnika GK PZS razrešuje Miha Kajzelja z mesta člana GK PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Dodatno gradivo je bilo posredovano po elektronski pošti dan pred sejo. Bojan Rotovnik je obvestil člane UO PZS, da sta se v sredo, 23.
maja 2012, sestala s predsednikom Založniškega odbora UO PZS, Božidarjem Lavričem, ki je na sestanku napovedal nepreklicni odstop od te funkcije zaradi osebnih oz. zdravstvenih razlogov. Glede na to, da je več založniških projektov trenutno v aktivni fazi izvedbe
sta se dogovorila, da bo sedanji Založniški odbor UO PZS dokončal te projekte najkasneje do konca oktobra 2012. Hkrati sta se oba
strinjala, da je potrebno čim prej imenovati ekipo, ki bi prevzela pripravo prihodnjih projektov na področju založništva, saj je področje
založništva zelo pomembna dejavnost Planinske zveze Slovenije. V razpravo so se vključili France Benedik, ki se v tako kratkem času
ne more opredeliti, glede nato, da je gradivo prejel šele včeraj. Danilo Škerbinek je predlagal, da se pozove tudi predsednike MDO PD
za predloge članov v ZO. Miro Eržen je postavil vprašanje zakaj se razrešuje celoten ZO. Bojan Rotovnik je pojasnil, da je založniški
odbor sestavljen mandatarski način.
Glede na zgoraj navedena dejstva je predlagam Upravnemu odboru PZS naslednje sklepe:
SKLEP 2/31-5-2012: Upravni odbor sprejema odstopno izjavo predsednika Založniškega odbora UO PZS, Božidarja Lavriča (PD
Ljubljana–Matica) in zato z 31. 10. 2012 razrešuje Založniški odbor UO PZS.
SKLEP 2/31-5-2012: Upravni odbor PZS skladno s 35. členom Statuta PZS imenuje Odbor za založništvo in informiranje PZS v
sestavi Slavica Tovšak (PD Jakob Aljaž Maribor), Jožef Bobovnik (PD Fram), Dušan Petrovič (PD Domžale) in Jože Rovan (PD
Ljubljana–Matica). Mandat odbora je enak mandatu upravnega odbora, ki ga je imenoval.
SKLEP 2/31-5-2012: Upravni odbor PZS pooblašča Založniški odbor UO PZS v odstopu, da do 31. 10. 2012 dokonča vse že začete
projekte iz področja založništva. Novi Odbor za založništvo in informiranje PZS do naslednje seje UO PZS pripravi analizo sprejetega programa dela PZS v letih 2012 in 2013 na področju založništva in planinskih medijev ter po potrebi predlaga modifikacije.
S 1. 11. 2012 Odbor za založništvo in informiranje PZS v celoti prevzame dela in naloge, predvidene v 6. alineji 35. člena Statuta
PZS, pred tem pa opravlja naloge, predvidene v 6. alineji 35. člena Statuta PZS, ki ne sodijo v pristojnost Založniškega odbora UO
PZS v odstopu.
Do 30. 6. 2012 na podlagi javnega poziva zbiramo predloge dodatnih kandidatov za člane Odbora za založništvo in informiranje PZS.
Sklepi so bili soglasno sprejet.
AD. 14 Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
Gradivo je bilo posredovano po elektronski pošti dan pred sejo. Miro Eržen je podal pobudo za ureditev zemljiško knjižnega stanja vrh
Triglava in upravljanja z Aljaževim stolpom. Zadeva s tem se vleče že dolgo čas, vzrok najnovejšim polemikam je namerno lansiranje
tega problema preko časopisov, da bi se s tem ustvarjali pritisk na postopek denacionalizacije Triglavske severne stene. Glavni argument
denacionalizacijskih upravičencev v tem trenutku je, da odmerjena parcela vrha Triglava, ki jo je Jakob Aljaž odkupil od takratne Občine
Dovje, na osnovi kupne pogodbe ni vnesena v zemljiško knjigo in je tako sestavni del celotne parcele, ki jo želijo pridobiti nazaj v naravi.
Na osnovi dejstev bi morala PZS, na osnovi moralnih obveznosti in spoštovanja do narodnozavednih dejanj Jakoba Aljaža in nenazadnje
lastnice stolpa, katere lastnina je bila nacionalizirana državo kot sedanjo lastnico vzpodbuditi k ureditvi zemljiško – knjižnega stanja,
posebej pa še k določitvi upravljavca tega spomenika. Bojan Rotovnik je pozval Pravno komisijo, da iz pravnega stališča prouči kakšne
možnosti imamo. Miro Eržen je predlagal, da se uredi dialog z državo v zvezi s tem problemom, ker imamo kot krovna organizacija
neurejen problem z zemljiško knjižnim stanjem vrh Triglava in upravljanjem z Aljaževim stolpom.
AD. 15 Razno
Bojan Rotovnik je obvestil člane UO PZS, da bosta naslednji seji UO PZS:
• 11. seja: 27. 9. 2012
• 12. seja: 8. 11. 2012
Bojan Rotovnik je povedal, da se je skupščine Avstrijskega turističnega kluba (ÖTK) s strani PZS udeležil mag. Franci Ekar. Na skupščini
je bilo obravnavana tudi reciprociteta pri prenočevanju v planinskih kočah za njihove člane pri nas in naše člane pri njih. Organizacija
šteje 25.000 članov in imajo 49 planinskih koč s 3.500 posteljami po celotni Avstriji. Poslali so nam pismo v katerem želijo skleniti z
nami bilateralni sporazum, da se uredijo te zadeve, podobno kot imamo s Hrvaško. Ker ÖTK niso člani združenja za reciprociteto, moramo najprej dobiti soglasje združenja. Če dobimo soglasje združenja za reciprociteto, bomo predlog bilaterarnega sporazuma z ÖTK
obravnavali na naslednji seji UO PZS.
Seja je bila zaključena ob 20.56.
Zapisala:
Mija Damjan-Stegu,
vodja pisarne PZS
		
Matej Planko, 									
generalni sekretar PZS										
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Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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Številka: IZHP – 464/2012
Datum: 27. 9. 2012

ZAPISNIK
11. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 27. septembra 2012, ob 16.30, v veliki sejni dvorani občine
Radovljica, Gorenjska cesta 19, v Radovljici.
Prisotni so bili:
Predsedstvo PZS: Bojan Rotovnik (predsednik PZS), Borut Peršolja (podpredsednik PZS) in Slavica Tovšak (podpredsednica PZS).
Voljeni člani UO PZS: Miro Eržen, Mirko Tovšak, Uroš Vidovič in Danilo Škerbinek.
Predsedniki in načelniki oz. namestniki komisij PZS z zborom dejavnosti: Jasna Pečjak (namestnica KA), Katarina Filipič (namestnica
VK), Domen Strle (namestnik MK) in Igor Mlakar (KPP).
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), Janez Maček
(namestnik MDO PD Notranjske), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane) in Marko Vidmar (MDO PD Primorsko-Notranjske).
Načelniki komisij in odborov PZS, ki nimajo zborov:
Predsednik Nadzornega odbora: Andrej Brvar.
Ostali: Metod Kovač (odvetnik v zadevi Tamar), Miran Bečan (predstavnik PD Medvode)
Strokovna služba: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Mija Damjan – Stegu (vodja pisarne PZS) in Zdenka Mihelič (predstavnica
PZS za odnose z javnostmi).
Opravičili so se: Miha Habjan (KA), Franc Gričar (VK), Rok Kovšca (MK), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja) in Jože Melanšek (Odbor
za priznanja).
Predsednik PZS je prisrčno pozdravil vse, go. Viko Metrc, partnerico pokojnega Toneta Tomšeta in župana občine Radovljica g. Cirila
Globočnika.
Vse navzoče je pozdravil župan občine Radovljica g. Ciril Globočnik, ki je zaželel konstruktivno izpeljavo seje in pohvalil delo Planinskega društva Radovljica in Planinske zveze Slovenije.
Uvodni del seje je bil posvečen spominu na podpredsednika PZS, Toneta Tomšeta, ki sta ga pripravili Slavica Tovšak in Zdenka
Mihelič.
Franci Ažman, predsednik PD Radovljica, je ob začetku uradnega dela seje vse lepo pozdravil v domačem mestu Toneta Tomšeta in
vsem želel uspešno sejo.
Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 20 od 25 članov UO PZS, tako da je bila sklepčnost 80 %.
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje z dne 31. 5. 2012 (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Osrednje aktivnosti PZS v letu 2013 (Bojan Rotovnik)
4. Volitve podpredsednikov (Bojan Rotovnik)
5. Informacija o izvedbenem načrtu praznovanja 120-letnice PZS (Borut Peršolja)
6. Izhodišča za sprejem pravilnika o članstvu posameznikov (Milena Brešan)
7. Problematika Doma v Tamarju – denacionalizacijski postopek (Matej Planko, Metod Kovač)
8. Zaključek zapuščinske razprave v primeru Oblak (Matej Planko)
9. Pravilnik o praporu, praporščaku in postopkih (Slavica Tovšak)
10. Bilateralni sporazum med PZS in Avstrijskim turističnim klubom – ÖTK (Bojan Rotovnik)
11. Registracija Raziskovalne skupine PZS pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS (Slavica Tovšak)
12. Imenovanja in razrešitve (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
13. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
14. Razno
Predsednik PZS je v glasovanje podal sklep:
SKLEP 1/27-9-2012: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 11. seje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razprave pod točko 13, Vprašanja in pobude članic in članov UO. V pisni obliki
nismo do začetka seje dobili nobene pobude. Na seji so se k tej točki prijavili:
• Danilo Škerbinek, delo na Aljaževem stolpu
• Marinka Koželj Stepic, razmere na Vojkovi koči
• Anton Purg, osnutek pravil PD-jev
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Pri točki 14 Razno pa sta se prijavila:
• Danilo Škerbinek
• France Benedik
AD. 1 Pregled in potrditev zapisnika 10. seje upravnega odbora – 31. 5. 2012.
Generalni sekretar PZS je povedal, da smo prejeli pripombe članov UO PZS: Antona Purga, Manje Rajh in Danila Škerbineka, ki so že
upoštevane v zapisniku 10. seje UO PZS. Vsi sklepi sprejeti na 10. seji UO PZS so bili že realizirani.
SKLEP 2/27-9-2012: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 10. seje upravnega odbora, ki je bila 31. 5. 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Razprave na zapisnike Predsedstva PZS.
Marinka Koželj Stepic
• 49. seja P PZS – glede podelitve zlatega častnega znaka g. Božidarju Lavriču predlaga, da se v tovrstnih primerih obvesti tudi MDO
PD, iz katerega izhaja dobitnik priznanja. Strokovna služba PZS bo poslala dokumentacijo glede predloga za priznanje na MDO PD
Ljubljane in enak postopek bo tudi v prihodnje v podobnih primerih.
Gregor Rupnik
• 49. seja P PZS:
Danilo Sbrizaj je bil predlagan v Odbor za šport za vse v Olimpijskem komiteju Slovenije (namesto Toneta Tomšeta), Gregor Rupnik je bil odločno proti. Izvršni odbor OKS je Danila Sbrizaja že potrdil, predsedstvo ga je predlagalo zaradi dobrega poznavanja
planinske organizacije in delovanja OKS. Ob tem je poudaril, da PZS nima svojega predstavnika v organih OKS, ampak lahko tako
kot ostale članice predlagamo kandidate za posamezne funkcije. V kolikor so ti kandidati izvoljeni, v organih OKS direktno ne
predstavljajo PZS, ampak delujejo kot poznavalci določenega področja. Seveda pa se od kandidatov, ki jih v različne organe predlaga
PZS, pričakuje, da bodo delovali v dobrobit planinstva, ne moremo pa jim dajati navodila za glasovanja.
Danilo Škerbinek
• 49. seja P PZS:
O Danilu Sbrizaju v Odbor za šport v OKS, prav tako proti kot MDO PD Posočja, zaradi njegovega preteklega načina dela. Veliko
drugih zaslužnih delavcev PZS je bolj primernih za to funkcijo. Predsednik PZS je poudaril, da je to subjektivno mnenje člana UO
PZS. Dodal je, da funkcija predsednika zahteva sprejemanje različnih odločitev, ki jih je potrebno presojati tudi v širšem kontekstu
ter da za sprejete odločitve prevzema vso odgovornost. V kolikor se bo kakšna izmed odločitev organov PZS (med njimi je tudi
predsednik), izkazala za neprimerno, se bo na podlagi argumentov poiskalo ustreznejše rešitve.
•

43. seja P PZS
Svetovalna pisarna za sanacijo planinskih koč pogreša pripravo scenarija in zasnove, kako bo ta pisarna delovala, predlaga da bi o
tem moral odločati oz. bil vsaj seznanjen tudi UO PZS, saj se bo financirano iz planinskega sklada. Predsednik PZS mu je odgovoril,
da imamo komisije, ki jim je skladno s statutom in dosedanjo prakso zaupano izvajanje strokovnih nalog s svojega področja. UO
PZS ima možnost usmerjati delovanje komisij preko sprejemanje letnih programov dela ter spremljati preko letnih poročil. Je pa za
naslednjo sejo UO PZS predvidena predstavitev sistema podeljevanja certifikatov za planinske koče ter obravnava tematike požarne
varnosti na planinskih kočah.

Jurček Nowakk
kdaj bo vzpostavljena Aplikacija za prostovoljstvo – predsednik mu je odgovoril, da tisti, ki imajo Navezo, jo že imajo avtomatsko vključeno
od začetka septembra. V mesecu oktobru in novembru bo strokovna služba PZS ponovno organizirala delavnice za predstavitev nadgradnje Naveze in sicer sistema za članarino, obračun članarine in aplikacija za spremljanje prostovoljstva na ravni planinskega društva.
AD. 2 Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Generalni sekretar je predstavil glavne aktivnosti, ki so potekale od pretekle seje UO PZS.
• Uspešno je bil izveden Dan slovenskih planinskih doživetij v Kranjski Gori skupaj z GRZS.
• Organiziran je bil mednarodni seminar YC UIAA in sejo komisije za tekmovalno ledno plezanje v Bavšici.
• Zaključila so se vsa usposabljanja za vodnike, markaciste, varuhe gorske narave, turno kolesarske vodnike, mladinske voditelje.
• V tem obdobju so bile pripravljene štiri novinarske konference (Dan slovenskih planinskih doživetij, predstavitev alpinističnih
odprav, pred odhodom na svetovno prvenstvo v prostem plezanju in predstavitev edicij PZS).
• Vse predstavljene promocijske akcije Dobrodošli v dobri družbi, Markanten vtis, označitev prodajnih mest so zaživele.
• Začela je delovati svetovalna pisarna. Opravljena je bila večina certifikacijskih pregledov za okolju in družinam prijazne koče. Obiskali smo že 20 planinskih koč, ostaja jih še 6, ki bodo obiskane v začetku oktobra.
• Izvedeni so bili prvi obiski ministrstev:
• 31. 7. 2012 Ministrstvo za zdravje,
• 28. 8. 2012 Ministrstvo za izobraževanje znanost kulturo in šport
• 28. 8. 2012 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
• 28. 8. 2012 Ministrstvo za obrambo
• 5. 9. 2012 Ministrstvo za zunanje zadeve
• Dogovarjali smo se s Slovensko turistično organizacijo o možnostih sodelovanja.
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Odprt je bil prenovljeni slovenski kot v Mednarodnem gorniškem muzeju v Pokhari.
Odprt je Planinski kotiček v Mestni knjižnici Ljubljana.
Sodelovali smo pri izdaji Voznih redov v Alpah.
Dogovorili smo se s tremi novimi podjetji za popustov za člane PZS: Zavarovalnica Generali, Terme Krka in spletna kolesarska
trgovina Singla.
Izbrali smo najbolj priljubljeno planinsko kočo skupaj z bralci Nedela, to je Koča na Dobrči.
V Nedelu je bila objavljena planinska križanka, sedaj je oglaševalska akcija za promoviranje Planinskega vestnika.
Sodelovali smo na bazarju nevladnih organizacij Lupa, na dnevu gorskih reševalcev Kamnik, na zaključni prireditvi Zlatorogove
transverzale ponosa 2012, pri akciji Ogenj v Alpah in na dnevih Alpske konvencije.
Izdali smo plezalni vodnik Kamniška Bistrica, Vodnik po Slovenski planinski poti, vodnik Dolenjska in ponatis knjige Gola Gora.
Izdali smo dva koledarja, eden je posvečen 120. obletnici PZS, drugi pa Planinskemu vestniku.
Organizirali smo več akcij za pospeševanje prodaje edicij planinske založbe, med drugim tudi nagradno igro Plezaj s Tomom Česnom.
Predstavili in začeli smo prodajati novo Planinsko spalno rjuho.
Udeležili smo se skupščine CAA in Alpweeka v Švici ter zasedanja BMU.
Naši športni plezalci so uspešno tekmovali na vseh nivojih tekmovanja. Mladinci so na mladinskem svetovnem prvenstvu v Singapurju osvojili štiri medalje. Člani so se udeležili svetovnega prvenstva v Parizu, kjer sta bila Urban Primožič in Domen Škoflic 16.
Ustanovljena je bila SMAR – Slovenska mladinska alpinistična reprezentanca in je že imela več akcij.
Organiziranih je bilo več alpinističnih odprav, 11 jih je podprla tudi PZS: Aljaska, Patagonija, Rocky Mountains, Denali, Bugaboos,
Pamir Alai, Koroška 8000, Kirgizija, Karakorum – Gašerbrum I, K7, Janak .
Klemen Triler je pretekel SPP v 8 dneh in 14 urah.
Prenovili smo spletne strani KA, KTK in MK.
Postavili smo sistem za spletno včlanjevanje v planinska društva, ki so pooblastila PZS za pobiranje članarine.

AD. 3 Osrednje aktivnosti PZS v letu 2013
Predsednik PZS je povedal, da je Predsedstvo sprejelo predlog osrednjih aktivnosti PZS v letu 2013, in sicer: Osrednja svečanost ob
120-letnici planinske organizacije bi bila 27. 2. 2013 v Ljubljani, v smislu kulturnega dogodka. Skupščina PZS naj bi bila 13. 4. 2013,
srečanje slovenskih planincev, 15. 6. 2013 v Kamniški Bistrici, nato pa še svečana podelitev najvišjih priznanj PZS, 7. 12. 2013.
Glede na to, da v letu 2013 praznujemo 120-letnico PZS je bilo predsedstva mnenja, da bi morali izvesti svečano skupščino. Ker
je običajno v programu svečane skupščine poudarek na kulturnem programu in govorih gostov, to ni najbolje združljivo z vsemi
rednimi tematikami, ki jih mora obravnavati in se do njih opredeljevati skupščina. Zato je predsedstvo predlagalo UO PZS, da bi
imeli v letu 2013:
• delovno skupščino, kamor ne bi vabili goste, ampak bi obravnavali vsebinsko zahtevnejše tematike (izvedbene naloge novega statuta,
sprejem poslovnika skupščine, spremembe na področju članarine, predstavitev predloga novih pravil za PD, program praznovanja
120-letnice PZS, morebitne obravnave zadev iz področja nepremičnin …) in opravili volitve podpredsednikov,
• svečano skupščino, ki bi jo posvetili 120-letnici PZS in kjer bi od rednih tematik obravnavali samo poročila za leto 2012 ter okvirni
program dela za leto 2014.
V kolikor bi bil zgornji predlog sprejet na seji upravnega odbora, bi se pregled osrednjih aktivnosti PZS v letu 2013 ustrezno spremenil
Ena izmed možnih lokacij skupščine je Tržič (105-letnica PD Tržič), dan Slovenskih planincev pa je načrtovan za Kamniško Bistrico
(skupaj s PD Kamnik in PD Ljubljana matica).
Ker ni bilo razprave je bil v sprejem podan sklep:
SKLEP 3/27-9-2012: Upravni odbor PZS potrjuje razpored in termine osrednjih aktivnosti v letu 2013:
• delovna skupščina: 12. 1. 2013 (sobota)
• osrednja svečanost ob 120 letnici planinske organizacije: 27. 2. 2013 (sreda)
• svečana skupščina PZS: 12. 4. 2013 (petek)
• srečanje slovenskih planincev: 15. 6. 2013 (sobota)
• svečana podelitev najvišjih priznanj PZS: 7. 12. 2013 (sobota)
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 4 Volitve podpredsednikov
V mesecu juniju nas je žal zapustil podpredsednik PZS, Tone Tomše. Glede na širok obseg programa dela, veliko količino rednih aktivnosti ter zaradi praznovanja 120-letnice delovanja, bo predsedstvo v zmanjšanem obsegu zelo težko izvajalo vse programske in druge
obveznosti. Predsednik PZS je predlagal UO PZS, da z imenovanje volilne komisije začne kandidacijski postopek za volitve do dveh
podpredsednikov PZS na skupščini PZS, 12. 1. 2013.
V sprejem je predsednik PZS podal:
SKLEP 4/27-9-2012: Upravni odbor PZS skladno z določili Statuta PZS, še posebno 45. člena, začenja kandidacijski postopek za
izvolitev do dveh podpredsednikov PZS z mandatom do volilne skupščine 2014.
SKLEP 5/27-9-2012: Upravni odbor PZS skladno z 32. členom Statuta PZS imenuje Pravno komisijo PZS za Komisijo za pripravo
volitev na skupščini PZS 2013. V kolikor bo kateri od članov Pravne komisije PZS kandidiral na razpisanih volitvah, se mora skladno s 40. členom Statuta PZS izločiti iz postopkov odločanja.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
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AD. 5 Informacija o izvedbenem načrtu praznovanja 120-letnice PZS
Borut Peršolja je predstavil osnutek izvedbenega načrta praznovanja 120-letnice PZS. Na osnovi razprave bo predsedstvo pripravilo
predlog izvedbenega načrta, ki bo v obravnavi in potrditvi na naslednji seji UO PZS. Rdeča nit celotnega dogajanja bo Planinstvo kot
način življenja, ki bo po vsej Sloveniji, na vsa področja in oblike planinske dejavnosti, izpostavljeno naj bi bilo prostovoljstvo in kakovostna množičnost.
Otvoritev spominske plošče na sedanji Nami v spomin ustanovitve SPD na tem mestu in pregled/register obstoječih spominskih obeležij
po Sloveniji, ki jih je postavila in so v lasti PZS. Obstoječa spominska obeležja, ki jih je postavila in so v lasti PZS (urediti zemljiškoknjižno
stanje, vzpostaviti skrbništvo, poskrbeti za ustrezno strokovno obnovo in urediti financiranje) prestavitev spominske plošče gorskim
vodnikom iz Trente (iz leta 1957) h Kugyjevemu spomeniku.
Uporaba grba PZS in slavnostnega logotipa PZS, določiti uporabo izbranega slavnostnega logotipa na vseh publikacijah, dopisih ...
Omogočiti dostopnost logotipa in priročnika na spletnem mestu PZS za širšo uporabo v društvih.
Svečana akademija ob obletnici ustanovitve SPD/PZS, umetniška prireditev s poudarkom na ustvarjalni in izrazni moči gorništva:
poezija, proza, ljudsko petje, glasba, ples, slika, fotografija, film.
Društvene proslave 120. obletnica v povezavi z MDO PD-ji, vsak Meddruštveni odbor posveti eno (od svojih tradicionalnih) prireditev
jubileju 120. obletnice PZS. (Če ni drugega vsebinskega poudarka, bi predstavili eno od oblik dejavnost: vzdrževanje planinskih poti,
prostovoljno vodništvo, športno plezanje, alpinizem, mladi, varstvo gorske narave, kulturna dejavnost ...)
Festival mladih planincev
Z MK PZS se dogovarjajo za film, v katerem bi sodelovali mladi iz vseh pokrajin Slovenije, in bi hkrati izrekli ime enega izmed dvatisočakov v Sloveniji.
Mednarodne aktivnosti
Skupščina Združenja planinskih zvez alpskega loka (CAA) v Sloveniji in Skupščina Združenja planinskih zvez Balkana (BMU) v Sloveniji.
Dejavnosti Slovenskega planinskega muzeja
Priprava in otvoritev razstave na panojih in v vitrinah, priprava didaktičnih vsebin in izdelava plastificirane različice časopisa Piparjev
Planinski šaljivec. Razstava bi bila na ogled v marcu, aprilu in maju. Ponatis albuma fotografij, ki ga je SPD izdalo ob svoji 30-letnici z
dodatkom današnjih posnetkov istega motiva (reprezentančno darilo). Organizacija okroglih miz na temo planinstva oz. predstavitve
posameznih komisij PZS s konkretnimi, praktičnimi prikazi (načelniki).
Čistopis predloga izvedbenega načrta bo narejen do naslednje seje UO PZS.
V razpravo so se vključili:
Drago Horjak je predlagal slavnostni prenos koče z MORS na PD Dravograd bi naredili in združili bi s praznovanjem 120-letnice in
z občinskim praznikom: 4. 7. 2013. Gregor Rupnik je predlagal obeležitev 110-letnice enega izmed PD v Posočju bodo v tem smislu.
Anton Purg je predlagal obeležitev 60-letnice Slovenske planinske poti preko PD Maribor Matice, pripravili bodo priložnostno razstavo
v spomin na avtorja SPP Ivana Šumljaka, na svojem območju bi s PD-ji, ki upravljajo z deli SPP, organizirali pregled in obnovo SPP od
Maribora do Ribniške koče, podal je pobudo, da bi tudi ostali MDO PD-ji naredili delovno akcijo.
Miro Eržen je povedal, da je glede programa v SPM potrebno pohiteti. Razstava Življenje pod Triglavom, ki je bila narejena za predstavljanje planinstva v zamejstvu bi obogatili z zgodovinskim pridihom. Drugo leto bi se spodobilo, da bi se problematika glede lastništva
Aljaževega stolpa zares rešilo, da bi se uredile zemljiško-knjižne knjige (kje Stolp stoji, čigav je), prav tako je potrebno rešiti tudi upravljavca
stolpa (je spomenik državnega pomena, upravljavec pa ni določen, niti konservatorski načrt ni narejen).
V razstavi bi poudarili tri ljudi Vlasto Kopač, Tine Orel in Gregor Klančnik, prav tako je 120-letnica rojstva Joža Čopa morda bi raje
naredili dogodek v Vratih (ne razstave) in nato projekcijo filma Steber zunaj.
Predsednik PZS je povedal, da nismo pozabili na 60-letnico SPP -> dogovarjajo se s Slovensko turistično organizacijo in GIZ pohodništvo.
Danilo Škerbinek je predlagal da bi ena od dejavnosti, ki bi bila izredna promocija za planinsko organizacijo, pa smo popustili v zadnjem času – v tujini pa bila zelo priljubljena so turni smuki – tedni turnih smukov in predlagal obnovo triglavskega smuka ali smuk
čez Sedmera ali vsaj za Cmirom.
Narediti en scenarij člankov - KONCEPT, ki bi jih kvalitetno pripravili in v ritmu objavljali, pošiljali medijem – tiskanim, radiem in na
TV, plezalce Čopovega stebra povabiti na praznovanje 120-letnice rojstva Jožeta Čopa v Vratih.
Marinka Koželj Stepic je predlagala, da bi MDO PD Ljubljana združili 120-letnico z 20-letnico Jurčičevega pohoda, najbolj priljubljenega
pohoda v Sloveniji, prvo soboto v marcu 2013.
France Benedik, je povedal, da se dogovarjamo, da bi na Avstrijskem Koroškem pripravili razstavo Življenje pod Triglavom. Obnovitev
plošče Janko Mlakar, ki je v zelo slabem stanju.
Milena Brešan je povedala, da je program dobro zastavljen, opozorila pa je na brezplačno članarino za brezposelne, o tem bi bilo dobro
premisliti in preračunati ali gre ali ne. Mogoče bi bilo potrebno povprašati društva kaj o tem menijo.
Borut Peršolja je pozval vse, da glede obeležij pošljejo podatke.
Prav tako se dogovarjajo glede Slovencev po svetu, da bi izpeljali planinsko dejavnost preko slovenskega kongresa za Slovence po svetu.
Predsednik PZS je na koncu razprave pozval vse člane UO PZS, da do 12. 10. 2012 na info@pzs.si sporočijo vsi predsedniki MDO PDjev, komisij, odborov, kaj bodo pripravili v 2013.
Strokovna služba bo vsem članom komisij, MDO PD-jev poslala logotipe za 120-letnico PZS.
AD. 6 Izhodišča za sprejem pravilnika o članstvu posameznikov
Milena Brešan je podala izhodišča za sprejem pravilnika o članstvu posameznikov. Vsebinsko se spremembe nanašajo na uvedbo centralnega imenika članov društev in možnosti plačila članarine posameznikov preko PZS, ki društvu odvede delež članarine. Izvedbeno
je to urejeno z informacijskim sistemom Naveza in centralno evidenco članstva ter možnostjo plačila članarine na sedežu PZS, na prireditvah in preko spletne strani PZS. PZS bo tudi v letu 2013 nudila tehnično podporo društvom, ki ne bodo sama v celoti uporabljala
Naveze, novost pa je, da morajo v letu 2013 vsa društva za vse kategorije članov zbirati in posredovati pristopne izjave, za katere jih še
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niso v letu 2012. Z vzpostavitvijo centralne evidence članstva se odpirajo nove možnosti za nadgradnjo uporabnosti članske izkaznice.
Z zapisom podatkov, ki jih je možno elektronsko prebrati, lahko močno poenostavimo postopek podaljšanja članarine, vnos podaljšane
članarine v informacijski sistem Naveza, koriščenja članskih ugodnosti pri raznih ponudnikih in vodenje elektronske knjige gostov
na kočah. Ponuja možnosti nadgradnje v sistem evidentiranja pri društvenih akcijah zbiranja vzponov do koč, poenostavljena prijava
za društvene izlete, rezervacijo nočitve v kočah, sodelovanje v nagradnih igrah, koriščenje ugodnosti, ki so namenjene samo članom,
prijava na tekmovanja (športno plezanje, planinska orientacijska tekmovanja ...), poenostavljeno nudenje ugodnosti svojim članom na
množičnih prireditvah, prijava na usposabljanja. Postopek uvajanja novih izkaznic bo postopen. V letu 2013 se poskusno pripravi nove
članske izkaznice za A in A+ člane. Nove izkaznice prejmejo člani na domač naslov do konca leta z navodilom, da članarino plačajo pri
društvu na način, kot do sedaj. Najverjetneje bo uporabljen elektronski zapis na izkaznicah QR koda, ki lahko vsebuje veliko količino
podatkov in ki za branje ne potrebuje posebnih čitalnikov, ampak zadostuje že večina novejših prenosnih telefonov.
V razpravi so sodelovali Miro Eržen, ki je opozoril, da bi pri elektronski obliki kode bili tudi podatki, ki so potrebni za prijavo gostov in
bi bili kompatibilni s podatki na izkaznici.
Predsednik PZS je povedal, da je to predvideno na način, ki ne zahteva internetne povezave.
Danilo Škerbinek je pohvalil spremembe in povedal, da je v tujini že veliko sistemov, ki so brez znamkice, ampak samo planinska izkaznica.
Milena Brešan je povedala, da bo brez znamkice verjetno v drugem koraku. Odbor se zaveda te problematike, vzeli pa so si prehodno
obdobje do 5 let; a dokler ne bo centralne evidence, ne bo možno.
Po končani razpravi je predsednik PZS v sprejem podal:
SKLEP 6/27-9-2012: Upravni odbor PZS potrjuje izhodišča za sprejem pravilnika o članstvu posameznikov.
SKLEP 7/27-9-2012: Upravni odbor PZS od Odbora za članstvo pričakuje, da na podlagi potrjenih izhodišč pripravi čistopis predloga pravilnika in ga najkasneje do 5. 10. 2012 posreduje PD v javno razpravo.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
AD. 7 Problematika Doma v Tamarju – denacionalizacijski postopek
Generalni sekretar PZS je povedal, da je v zaključni fazi denacionalizacijski postopek za Dom v Tamarju, ki poteka že vse od leta 1992.
Podal je termin aktivnosti, ki so potekali od leta 1992 do danes.
Metod Kovač je povedal, da je Dom v Tamarju glede lastništva izgubljen, vendar postopek še ni končan. Sodišče je odločil, da se gospodarski objekt, ki je bil porušen in ponovno zgrajen ne more vrniti Agrarni skupnosti, drugo vprašanje pa je vprašanje odškodnine, v dom
je bilo vloženo veliko denarja, vrednost teh vlaganj je ca. 125.000 €, kar je naš zahtevek v tej fazi postopka. Ta zahtevek je bil v tem, da smo
z izvedencem ugotavljali vlaganje v sam objekt, bila je narejena nadelava poti, zgrajen vodovod, objekt je bil priključen na elektriko, kar
ni vključeno v odškodnino. Odgovor sodišča je bilo, da vlaganje v infrastrukturo ni predmet denacionalizacije ampak moramo pričeti
z novim postopkom. Vztrajalo se bo, da se objekt na novo oceni. Postopek teče naprej preko UO Jesenice, predlagana je bila poravnava,
Zahtevek je lahko tudi v tem, da zahteva odškodnino za nemožnost uporabe od denacionalizacijskega zakona do vrnitve. Glede na to,
da je PZS neprofitna organizacija je vprašanje odškodnine.
Zakaj tako, v začetku je šlo dobro, menjavali so se različni referenti, pritisk višjih organov je bil zelo velik, da se zadeva vrne v naravi. Če
bi dom obdržali v lasti bi morala država Agrarni skupnosti plačati celotno vrednost objekta iz odškodninskega sklada za podržavljanje
objektov. V lasti PZS nam še vedno ostane gospodarsko poslopje, ki je bil naknadno zgrajen, dom stoji na samostojni parceli, ki bi moral v
celoti pripadati temu objektu, saj sedaj zahtevajo da se temu objektu kot pomožnemu objektu odmeri minimalno funkcionalno zemljišče.
Marjan Bečan, predstavnik PD Medvode je podal mnenje UO PD Medvode, da se čim preje zaključi zaradi odškodnin, da ne bo preseglo
prevelike vsote. PD Medvode je vlagalo denar v Dom v Tamarju (telefon, cesta, elektrika, vodovod, drvarnico, streho, dimnik …). Če bi
država na začetku to zaključila bi bilo vse v redu in bi dom ostal v lasti planinske organizacije. Leta 1992 se je začel denacionalizacijski
postopek, leta 1994 pa je bila šele registrirana Agrarna skupnost. Od leta 1992 niso mogli več vzdrževat Doma v Tamarju, ker ni bilo
soglasja lastnika. Stališče UO PD Medvode je da se postopek čim preje zaključi, ne glede v kakšnem smislu.
Predsednik PZS je povedal, da je bilo to zemljišče po vojni nacionalizirano in po nekem posebnem zakonu smo ga dobili planinci v
upravljanje ter da PZS nikoli ni bila lastnik zemljišča v pravem pomenu te besede.
Jasna Pečjak, je postavila vprašanje ali bo Agrarna skupnost, ki se je borila s tem domom, spremenila namembnost (pašniki), ali bodo dom
malo popravili in tržili dalje. Odgovor je bil, da želijo obdržati status planinske koče, vendar ni nobenih pisnih zagotovil, da to dejansko bo.
Danilo Škerbinek, koča je bila v takem stanju, da če je ne bi obnavljali je ne bi bilo več. Ta dom bi moral biti obnovljen že pred 30 leti,
komurkoli bomo vračali dom ne moremo dirigirati kaj bo počel, ampak pomagati, da bi bil dostopen za naše člane še naprej.
Janez Maček je podal pripombo, da je PZS izgubila svoje imetje malo zaradi slabega sodstva veliko pa zaradi malomarnosti, ker smo
čakali do konca, ker smo bili premalo aktivni in prepočasno odzivni.
Predsednik PZS je to odločno zavrnil in povedal, da je postopek potekal vse do revizije na Vrhovnem sodišču RS in pozval, da se naj
posredujejo konkretne navedbe o premajhni aktivnosti in prepočasni odzivnosti, saj na podlagi splošnih očitkov ni možno ustrezno
odgovoriti, hkrati pa ob takšnih splošnih očitkih ostaja nepotreben dvom.
Miro Eržen je povedal, da je brezpredmetno, da bi razpravljali, kako bi, kaj bi … To območje ni čisto navadno, saj so se interesi tam vrteli
čisto drugače in zelo na veliko (skupaj s Planico itd.; država je tam želela graditi itd). Stvari so šle, interes je tak, da gredo tudi na račun
tega nekatere stvari naprej (tudi lobiji so veliki). PZS je v tem času naredila vse, predlog bi podprl. Edino kar bi racionalno pripeljalo do
nekega konca. Tam ni interes postaviti hlevček, ampak ga čim bolj iztržiti – ali ga bodo sami upravljali, ali bodo dali komu za upravljanje,
pa je vprašanje.
Po končani razpravi je predsednik PZS v glasovanje podal:
SKLEP 8/27-9-2012: UO PZS sprejema zavrnitev revizije sodbe v primeru Tamar s strani Vrhovnega sodišča RS tudi kot dokončno
odločitev PZS v tem pravnem primeru. Zato PZS ne bo izkoristila izredno pravno sredstvo v obliki pritožbe na Ustavno sodišče
RS. UO PZS pričakuje od odgovornih (predsednik, generalni sekretar in PD Medvode), da pri dokončnem urejanju tega pravnega
primera poskušajo doseči čim večjo stopnjo uveljavitve interesov planinske organizacije, kot so ohranjanje sedanjega namena
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Doma v Tamarju tudi v prihodnje, ohranjanje popustov za člane planinske organizacije pri prenočevanju, primeren sporazum o
povrnitvi vlaganj v objekt ...
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 8 Zaključek zapuščinske razprave v primeru Oblak
Generalni sekretar PZS je povedal, da je zapuščinska razprava v primeru Oblak je potekala od leta 1996 in je bila spomladi 2012 pravnomočno zaključena. S tem je PZS pripadlo 39.157 m2 veliko zemljišče v k.o. Brezovica (1/4 celotnega zemljišča po pokojnem Cirilu
Oblaku). Izvedena je že bila tudi odmera parcele, ki pa mora biti še vpisana v zemljiško knjigo po nalogu sodišča. Zaradi ugotovitve
tržne vrednosti parcele je bila izvedena ustrezna cenitev nepremičnine. Za ta postopek je bilo sklicanih 11 razprav in veliko pritožb.
Metod Kovač je podal obrazložitev. Ciril Oblak je bil velik planinec, publicist je celotno premoženje zapustil SPD-ju, po tem pa se mu
je rodil nezakonski sin. To premoženje je bilo po 2. svetovni vojni denacionalizirano. Po smrti Cirila Oblaka je takratna PZS dobila vso
premično premoženju. Po zakonu denacionalizacije je sin vso premoženje dobil nazaj. Odprl se je nov zapuščinski postopek. Sin je
zahteval delež v celoti. Oporočni pogoji pokojnega Oblaka so bili zgraditev planinskega doma na Krimu in zgraditev razglednega doma
na Gradišču.
V razpravo so sodelovali Janez Maček, Mirko Tovšak in Danilo Škerbinek.
Predsednik PZS je glede na dodatne dokumente in dopisovanja društva umaknil predloga sklepov in v glasovanje podal nova sklepa:
SKLEP 9/27-9-2012: UO PZS ne sprejme predloga PD Podpeč – Preserje, ki so ga preko Odvetniške družbe Martinec in Svetina o.
p., d. o. o. poslali 5. junija 2012 glede nepremične, ki smo jo dobili v last, kot dediči po pokojnem Cirilu Oblaku.
SKLEP 10/27-9-2012: UO PZS poziva PD Podpeč - Preserje in PD Kočevje, da do 15. novembra 2012, predložita dokazila za vse
stroške, ki sta jih imela kot priči oz. z zbiranjem dokazil o dednem postopku po pokojnem Cirilu Oblaku.
Sklepa sta bila sprejeta, z 2 glasovoma PROTI (Mirko Tovšak, Janez Maček).
AD. 9 Pravilnik o praporu, praporščaku in postopkih
Slavica Tovšak je povedala, da je skladno s sklepi 1. zbora praporščakov, ki je potekal v okviru Dneva slovenskih planincev v Kranjski Gori,
predsedstvo pripravilo osnutek Pravilnika o praporu, praporščaku in postopkih. Ker je razprava tristopenjska in sicer prva obravnava
(delovni osnutek) je bil na seji predsedstvu, druga obravnava (osnutek) na tej seji UO PZS ter tretja obravnava (predlog) in sprejem na
12. seji UO PZS. Osnutek pravilnika bo dan v javno obravnavo.
V razpravo so se vključili Mirko Tovšak, ki je omenil, da v pravilniku manjkajo obveznosti PD-jev, ki bi jih morala imeti do svojih praporščakov (vsaj minimalne stroške). Predlagal je, da bi imeli praporščaki po MDO PD-jih enotno opremo po posameznih področjih.
Janez Maček je pozdravil ta pravilnik, je pa mnenju da manjka pri razvitju prapora, pozdrav z družino praporščakov.
Danilo Škerbinek je vprašal ali je na drogu žebljiček ali lipov list, ki predstavlja donaorstvo.Predlagal je, da se o donatorjih vodi dokument
Jurček Nowakk je predlagal, da se poenotijo tudi špice drogov.
Po razpravi je predsednik PZS v sprejem poda:
SKLEP 11/27-9-2012: Upravni odbor PZS potrjuje vsebino osnutka Pravilnika o praporu, praporščaku in postopkih s podanimi
pripombami ter ga posreduje v javno obravnavo PD in MDO PD. Obravnava predloga pravilnika in odločanje o pravilniku se
predvidoma opravi na decembrski seji UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 10 Bilateralni sporazum med PZS in Avstrijskim turističnim klubom – ÖTK
Predsednik PZS je povedal, da je bil na podlagi razgovorov oblikovan predlog bilateralnega sporazuma, za katerega smo skladno s
Sporazumom o reciprociteti pridobili soglasje skupščine tega združenja, ki je potekala 7. 9. 2012, za sklenitev bilateralnega sporazuma
z ÖTK.
Ker ni bilo razprave je bil v glasovanje podan:
SKLEP 12/27-9-2012: Upravni odbor PZS potrjuje vsebino Bilateralnega sporazuma med Planinsko zvezo Slovenije (PZS) in
Avstrijskim turističnim klubom (ÖTK – Österreichischer Touristenklub), ter pooblašča predsednika za podpis sporazuma.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 11 Registracija Raziskovalne skupine PZS pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS
Slavica Tovšak je podala obrazložitev. Delovanje raziskovalne skupine PZS je dobilo podporo na 6. seji UO PZS 22. 9. 2011, ko so bili s
sklepom potrjeni tudi vsi njeni člani. V programu dela je zajela široko področje delovanja, ki je vezano na delo z mladimi, izobraževanje,
psihologijo in njeno povezanost s planinstvom, varnost in opremo, planinske koče in poti, varstvo okolja.
S samo registracijo pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost se odpirajo številne možnosti, za kandidiranje na razpisih, ki so vezani
na planinsko dejavnost. Z registracijo se odpirajo tudi možnosti raziskav na različnih sorodnih področjih, z različnimi partnerji npr.
ekologija, botanika, gibanje v gorah kot preventiva, višinska fiziologija, športno plezanje. Vsekakor pa PZS z registracijo pridobi možnost
sofinanciranja raziskav s področij, ki so zanjo zanimiva.
Mladi raziskovalci se velikokrat obračajo na planinska društva za svoje različne raziskave in apelira, da se jim ta pomoč ugodi.
Ker ni bilo razprave je bil v glasovanje podan:
SKLEP 13/27-9-2012: Upravni odbor PZS soglaša z registracijo Raziskovalne skupine PZS pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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AD. 12 Imenovanja in razrešitve
Bojan Rotovnik je predstavil različna imenovanja:
• predstavnik v skladu Okrešelj
SKLEP 14/27-9-2012: Upravni odbor PZS potrjuje, da se namesto Toneta Tomšeta do izteka mandata na mesto predstavnika PZS
v upravi Sklada Okrešelj imenuje Boruta Peršoljo (podpredsednik PZS).
Sklep je bil soglasno sprejet.
• vodja strokovne skupine za dvonamensko rabo planinskih poti
SKLEP 15/27-9-2012: Upravni odbor PZS potrjuje, da se namesto Toneta Tomšeta za vodjo strokovnega odbora za izvajanje meril
o dvonamenski rabi planinskih poti imenuje predsednika Bojana Rotovnika (predsednik PZS).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Odbor bo deloval do sprejema ustreznega podzakonskega akta oz. do sistemske ureditve tega področja.
• dodatna člana Odbora za založništvo in informiranje
Na podlagi javnega poziva UO PZS, ki je bil sprejet na pretekli seji, sta prispeli dve kandidaturi za člana Odbora za založništvo in informiranje in sicer Jelena Justin (PD Kranj) in Žarko Rovšček (PD Tolmin).
Odbor za založništvo in informiranje PZS, je na svoji 2. seji sprejel sklep, da oba kandidata, Jeleno Justin in Žarka Rovščka, potrdi za
nova člana Odbora za založništvo in informiranje PZS.
SKLEP 16/27-9-2012: Upravni odbor PZS imenuje Jeleno Justin (PD Kranj) in Žarka Rovščka (PD Tolmin), za člana Odbora za
založništvo in informiranje PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
• predstavnik PZS v Komisiji za evropske pešpoti
SKLEP 17/27-9-2012: Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS in Komisije za planinske poti PZS za predstavnika PZS v
Komisiji za evropske pešpoti imenuje Igorja Mlakarja (načelnik Komisije za planinske poti).
Sklep je bil soglasno sprejet.
• dodatni članici Gospodarske komisije PZS
UO PZS je v zadnjem letu razrešil 3 člane GK, le ta pa se mora za dobro delo v prihodnje nedvomno kadrovsko okrepiti. Z omenjenima
je bil opravljen razgovor, obe pa sta korespondenčno pristali na članstvo. Obe se zelo zanimata za projekte, ki jih izvaja GK in jih bo
izvajala tudi v bodoče (OPK, DPK, Takšnega okusa so planine, Svetovalna pisarna).
SKLEP 18/27-9-2012: Upravni odbor PZS na predlog načelnika GK imenuje Tino Medved (PD Tolmin) in Tino Leskošek (PD
Rašica) za članici Gospodarske komisije PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
• razrešitev in imenovanje člana Komisije za usposabljanje in preventivo
Načelnik KUP-a Franc Kadiš je zaradi osebne želje po razrešitvi članstva v Komisiji za usposabljanje in preventivo s strani člana Draga
Horjaka, predlagal, da se njegovo mesto zapolni s dr. Tadejem Debevcem. Tadeja smo pred časom tudi predlagali za člana v Strokovnem svetu RS za šport. Tadej Debevec je alpinist, alpinistični inštruktor, gorski reševalec in gorski vodnik. Redno sodeluje pri izvajanju
različnih usposabljanj v okviru Planinske zveze Slovenije in je tudi avtor več strokovnih člankov s področja planinstva. Po poklicu je
profesor športne vzgoje, po izobrazbi pa doktor znanosti. Zaposlen je na Institutu »Jožef Stefan« kot raziskovalec na področju okoljske
in športne fiziologije.
SKLEP 19/27-9-2012: Upravni odbor PZS na podlagi podane odstopne izjave razrešuje Draga Horjaka iz mesta člana Komisije
za usposabljanje in preventivo PZS.
SKLEP 20/27-9-2012: Upravni odbor PZS na predlog načelnika KUP imenuje Tadeja Debevca (PD Rašica) za člana Komisija za
usposabljanje in preventivo PZS.
Sklepa sta bila soglasno sprejeta.
•

Javni zavod Muzej športa nas je obvestil, da je dosedanjemu predstavniku PZS v svetu zavoda Miru Erženu potekel petletni mandat
in je potrebno imenovati novega člana v svet Muzeja športa.
SKLEP 21/27-9-2012: UO PZS na predlog predsednika PZS v svet Muzeja športa za novo petletno mandatno obdobje imenuje
Mira Eržena (PD Dovje-Mojstrana in član UO PZS).
AD. 13 Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Danilo Škerbinek je razpravljal o obnavljanju del na Aljaževem stolpu. O tem je bilo veliko slišanega v javnih medijih. V zvezi z obnavljanjem je vprašal ali je PZS vedela, da je Aljažev stolp predviden za obnavljanje in ali smo dobili kakšno prošnjo za soglasje za obnovo
in kakšni stroški. Predsednik PZS je povedal, da PZS o tem ni bila obveščena in tudi ni prejela nobene prošnje za soglasje. Miro Eržen
je povedal, da se zadeva s tem se vleče že dolgo čas. Stvar ni tako enostavna, država je leta 2009 razglasila Stolp za kulturni spomenik
državnega pomena ni pa uredila vpisa 16 m2 vpisa v zemljiško-knjižno knjigo in ni uredila vprašanje upravljavca. Obnovo stolpa izvaja
društvo Triglavski prijatelji. Predsednik PZS je prosil Pravno komisijo, da to problematiko čim hitreje obravnava. Marinka Koželj Stepic
je povedala, da so v soboto 22. 9. 2012 prišli planinci pobratenih PD Delo iz Ljubljane in PD Grafičar iz Zagreba na Vojkovo kočo, da bi
prenočili. Razmere v koči so bile zelo slabe, kar se zadeva čistoče. Težave so bile s sanitarijami, sobe so bile zatohle, prav tako posteljnina
in odeje. Ponoči odprta okna neprijetnega vonja niso pregnala. Sredi noči so vsi WC - moški in ženski - nosili napis NE UPORABLJAJ.
O B V E S T I L A P L A N I N S K E Z V E Z E S LO V E N I J E - Z A KO N O DA J A I N U R A D N E O B J AV E

29

Na vprašanje zakaj noben WC ni uporaben, smo od oskrbnice dobili odgovor, da se je zamašilo po prihodu naše skupine. Predsednik
PZS je dejal, da se naj vse pritožbe glede na poslovanja in stanja planinskih koč posredujejo GK, ki vse tovrstne zadeve obravnava in po
potrebi sprejme ustrezne sklepe.
Anton Purg je povedal, da planinska društva v Podravju pričakujejo osnutek pravil za PD-je glede na nov Statut PZS. Predsednik PZS
je povedal, da bo ta pravila v kratkem obravnavala in pripravila Pravna komisija.
AD. 14 Razno
Predsednik PZS je povedal, da je bil uresničen sklep s 4. seje UO PZS (31. 3. 2011), saj je bil na skupščini združenja za reciprociteto
sprejet nov pravilnik, kjer je določeno, da ima tudi PZS glasovalno pravico.
Naslednje seje UO PZS:
• 12. seja 8. 11. 2012 v Ljubljani ali neposredni bližini
• 13. seja 1. 12. 2012 v Prevaljah (po svečani podelitvi najvišjih priznanj)
France Benedik je povedal o prihajajočem 48. srečanju treh dežel, ki bo 13. in 14. oktobra v Kranjski Gori, tema srečanja »Pogoji in
možnosti vzpostavitve enotnih standardov na področju vzpostavljanja skupnih pohodniških poti na območju treh dežel.«
Vse tri dežele so pripravile svoje gradivo, najkvalitetnejše gradivo je naše, slovensko: STO, Matjaž Lenarčič (GIZ Pohodništvo), in s
strani PZS (Igor Mlakar, Damjanu Omerzu, Klemen Petek), vse skupaj pa je povezal Miro Eržen, ki je največ vložil v to srečanje. Težave
pa so glede financiranja.
Vsi štirje MDO PD-ji se nikakor ne morejo dogovoriti glede financ. Ker če želimo simultano prevajanje, to znese 3800 €. Na naslednjem
delovnem sestanku se bodo dogovorili ali bo možno financirati simultano prevajanje. Predsednik PZS je dodal,da se boste že sami dogovorili, vendar pa je dodal, da hodi na razna srečanja, mednarodne skupščine in nikjer nimajo simultanega prevajanja.
Danilo Škerbinek je razpravljal glede planinske lastnine (parcela, nepremičnine). Spet je odprl razpravo, da zadeve glede lastništva
nepremičnin ob Ribniški in Ruški koči niso urejene tako,kot bi po njegovem morale biti. Za prejšnjo sejo UO PZS je dobil poročilo
strokovne službe PZS o predmetni zadevi.. Želel je dobiti jasno sliko kako je s to zadevo in hkrati zagotovilo sedanjega vodstva, da v
podanih primerih ni nobenih nepravilnosti.
Predsednik PZS je povedal, da je strokovna služba pripravila vsa ustrezna poročila in da so zemljiško-knjižne zadeve urejene skladno s
sklepi UO PZS. Posamezna letna poročila o delu organov PZS so bila potrjena na skupščinah, na podlagi sprejetih sklepov UO PZS pa
so bile izvedeni tudi ustrezni prenosi 90 % lastništva na planinski društvi in lastniški deleži vpisani v zemljiško knjigo. V kolikor član UO
PZS vseeno meni, da so bile sprejete odločitve organov PZS v preteklih mandatnih obdobjih neprimerne ali celo v nasprotju z internimi
pravnimi akti ima možnost, da sproži ustrezen postopek na Častnem sodišču PZS, ki je pristojni organ za tovrstna področja.. Hkrati je
še enkrat poudaril, da so se odločitve v navedenih primerih sprejemale v preteklih mandatih organov PZS, kjer je bil Danilo Škerbinek
ves čas član UO PZS in en mandat tudi podpredsednik PZS. Skupščine so s potrditvijo letnih poročil o delu PZS
Prav tako je predsednik MDO PD Podravja Tone Purg ponovno pojasnil, da je njihov MDO PD obravnaval tako dopis Danila Škerbineka
kot tudi poročilo strokovne službe in tudi na podlagi poročil, ki sta jih podali dotični planinski društvi, sprejel stališče, da so bile zadeve
korektno izvedene in da se naj ne nadaljuje z obravnavo tega primera na UO PZS.
Marko Vidmar je predlagal, da se podatki iz leta 2007 uskladijo z aktualnim seznamom GURS-a.
Predsednik PZS je po dolgi razpravi v sprejem podal:
SKLEP 22/27-9-2012: UO PZS bo na predlog člana Danila Škerbinka obravnaval tematiko lastništva nepremičnin ob Ribniški in
Ruški koče.
Sklep ni bil sprejet (13 PROTI, 1 ZA Janez Maček).
Seja je bila zaključena ob 22.07.
Zapisala:
Mija Damjan-Stegu,
vodja pisarne PZS
Matej Planko, 											
generalni sekretar PZS										
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Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

ZAPISNIK 12. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Številka: IZHP – 510/2012
Datum: 8. 11. 2012

ZAPISNIK
12. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 8. novembra 2012, ob 16.30, v modri učilnici Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS, Zabrv 12, na Igu.
Prisotni so bili:
Predsedstvo PZS: Bojan Rotovnik (predsednik PZS), Borut Peršolja (podpredsednik PZS) in Slavica Tovšak (podpredsednica PZS).
Voljeni člani UO PZS: Miro Eržen, Mirko Tovšak, Uroš Vidovič in Danilo Škerbinek.
Predsedniki in načelniki oz. namestniki komisij PZS z zborom dejavnosti: Jasna Pečjak (namestnica KA), Franc Gričar (VK), Rok
Kovšca (MK), Darko Lorenčič (namestnik KVGN).
Predsedniki MDO PD: France Benedik (MDO PD Gorenjske), Drago Horjak (MDO PD Koroške), Dragotin Kuster (MDO Pomurja),
Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško Bistriškega območja), Anton Purg (MDO PD Podravja), Manja Rajh (Savinjski MDO PD), Gregor
Rupnik (MDO PD Posočja), Marko Goršič (MDO PD Notranjske), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Rudolf E. Skobe (MDO
Dolenjske in Bele Krajine), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja) in Marko Vidmar (MDO PD Primorsko-Notranjske).
Načelniki komisij in odborov PZS, ki nimajo zborov: Aleš Glavnik (GK), Milena Brešan (OČ), Jože Melanšek (OP) in Jože Rovan (KTK).
Strokovna služba: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Vera Šmid (računovodja PZS), Mija Damjan – Stegu (vodja pisarne PZS) in
Zdenka Mihelič (predstavnica PZS za odnose z javnostmi).
Opravičili so se: Miha Habjan (KA), Igor Mlakar (KPP), Janez Bizjak (KVGN) in Andrej Brvar (NO).
Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 23 od 25 članov UO PZS, tako da je bila sklepčnost 92 %.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika 11. seje z dne 27. 9. 2012 (Matej Planko)
Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS in poročilo iz sestankov s predstavniki ministrstev (Matej Planko)
Potrditev prejemnikov svečanih listin in spominskih plaket PZS (Jože Melanšek)
Pravilnik o članstvu posameznikov (Milena Brešan)
Operativni program izvedbe določil novega statuta PZS (Borut Peršolja)
Finančno poslovanje PZS:
• Informacija o finančnem poslovanju za jan.–sep. 2012 (Vera Šmid, Matej Planko)
• Podrobni finančni načrt za leto 2013 (Vera Šmid, Matej Planko)
7. Program obeležitve 120 letnice praznovanja PZS (Borut Peršolja)
8. Poročilo Aljažev stolp (Miro Eržen, Borut Vukovič)
9. Tematika s področja planinskega gospodarstva (Aleš Glavnik)
• prva obravnava Pravilnika o podeljevanju priznanja »Okolju prijazna planinska koča«
• požarna varnost v planinskih kočah
• nepremičninske tematike: vlogi PD Prevalje in PD Gorje
10. Poročilo iz Srečanja treh dežel 2012 (Miro Eržen, France Benedik)
11. Imenovanja in razrešitve (Bojan Rotovnik)
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
13. Razno
Predsednik PZS je v glasovanje podal sklep:
SKLEP 1/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 12. seje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razprave pod točko 12, Vprašanja in pobude članic in članov UO. V pisni
obliki nismo do začetka seje dobili nobene pobude. Na seji se je k tej točki prijavila:
• Marinka Koželj Stepic, športna in plezalna društva
Pri točki 13, Razno pa se je prijavil:
• Darko Lorenčič, seznanitev
AD. 1 Pregled in potrditev zapisnika 11. seje upravnega odbora – 27. 9. 2012.
Generalni sekretar PZS je povedal, da smo prejeli samo eno, korekcijsko pripombo člana UO PZS Antona Purga, ki pa je že upoštevana
v zapisniku 11. seje UO PZS. Vsi sklepi sprejeti na 11. seji UO PZS so bili že realizirani.
Gregor Rupnik je dodal pripombo, da je bilo to njegovo osebno mnenje, da se ne strinja s predlogom, da je Danilo Sbrizaj predstavnik
PZS v Odboru za šport na OKS in ni mnenje MDO PD Posočja, kot je bilo zapisano.
SKLEP 2/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 11. seje upravnega odbora , ki je bila 27. 9. 2012.
Sklep je bil sprejet s 3 glasovi proti (Marinka Koželj Stepic, Danilo Škerbinek, Marko Goršič).
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AD. 2 Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Generalni sekretar je predstavil glavne aktivnosti, ki so potekale od pretekle seje UO PZS.
• Sestali smo se s predstavniki Generalne policijske uprave Ministrstva za notranje zadeve RS.
• Sestali smo se z vodstvom RTV Slovenija na temo gorniške oddaje.
• Udeležili smo se seje Združenja planinskih zvez Balkana (BMU), kjer smo pridruženi člani; seja je bila v Albaniji 6.–7. oktobra 2012.
• Udeležili smo se Generalne skupščine Mednarodne zveze planinskih organizacij (UIAA), kjer smo polnopravni člani; skupščina je
bila v Amsterdamu 13. oktobra 2012.
• Udeležili smo se 64. skupščine Mednarodne komisije za reševanje v gorah IKAR: od 2. do 7. 10. 2012 v kraju Krynica na Poljskem.
• Udeležili smo se slavnostne skupščina ob 150-letnici avstrijske planinske zveze na Dunaju v soboto, 20. oktobra 2012.
• Izvedli smo jesenske posvete za vodstva planinskih društev 2012: v času od 4. do 11. oktobra 2012 smo uspešno organizirali jesenske
posvete za vodstva planinskih društev, ki so potekali v Ajdovščini, Novem mestu, Mariboru in Kamniku.
• Skupaj s CNVOS-om smo organizirali celodnevni delavnici Pridobivanje sredstev (fundraising) za planinska društva in sicer 13.
oktobra v Ljubljani in 27. oktobra v Mariboru.
• Organizirali smo delavnice za planinska društva o aplikaciji Naveza – o novostih, kako pripraviti obračun članarine, predstavili
smo tudi modul za vodenje evidenc o prostovoljstvu. Do sedaj so bile v Slivnici pri Celju, Ljubljani, Arji vasi, na Ptuju in v Kranju.
• Objavljen je bil predlog novega Pravilnika o članstvu posameznikov. Javna obravnava je bila do 20. oktobra 2012.
• Objavili smo RAZPIS za zbiranje kandidatur za dva podpredsednika PZS z mandatom do volilne skupščine 2014. Rok za oddajo
kandidatur je 25. november 2012.
• Še vedno je v javni obravnavi osnutek Pravilnika o praporu, praporščaku in postopkih: Rok za oddajo pripomb, predlogov: 15.
november 2012.
• V sodelovanju s SLOPAK-om smo objavili več zanimivih in koristnih člankov glede varstva narave, ločevanja odpadkov, pa glede
planinskih koč in obiskovalcev gora.
• V času izjemnih padavin in naraslih voda v ponedeljek, 5. oktobra, smo medijem poslali sporočilo, katere ceste in dostopi v alpske
doline so neprevozne in nedostopne.
• Na prvem mladinskem evropskem prvenstvu, Gemozac, Francija, 3.–4. 11. 2012 je Domen Škofic postal mladinski evropski prvak
(sicer tudi letošnji mladinski svetovni podprvak).
• Na Rockmastru na Kitajskem, 16. in 17. oktobra je zmagala Mini Markovič, Domen Škofic je bil drugi.
• Svetovni pokal v težavnosti 2012:
- Atlanta, ZDA, 29. in 30 septembra: dvojne stopničke za Slovenijo, Mina Markovič 2., Maja Vidmar 3., Domen Škofic 8. – prva
uvrstitev v finale SP med člani.
- Xining, Kitajska, 12. in 13. oktobra: Mina Markovič SREBRNA
- Mokpo, Koreja, 20. in 21. oktobra: Mina Markovič SREBRNA
- Inzai, Japonska, 27. in 28. oktobra: ZMAGA za Mino Markovič in BRON za Majo Vidmar ter sanjski zaključek azijske turneje SP
v težavnosti.
• V teh dneh se vrača v Slovenijo alpinistična odprava Janak 2012 pod vodstvom Mihe Habjana, sedaj so že v Kathmanduju. 5-članska
odprava je dosegla velik uspeh, Luka Stražar (Akademski alpinistični odsek) in Nejc Marčič (AO PD Radovljica) sta preplezala novo,
prvenstveno smer v še nedotaknjeni ZAHODNI STENI JANAKA in dosegla enega izmed glavnih ciljev odprave.
• V Koči na Gozdu je bil v petek, 5. oktobra, že 31. zbor alpinistov veteranov.
• V oddaji Migaj raje z nami, 28. septembra 2012, je sodeloval predstavnik Planinske zveza Slovenije – o varnejšem obiskovanju gora.
Na koncu je generalni sekretar povabil vse člane UO PZS na prihajoče aktivnosti:
• na zaključno tekmo svetovnega pokala v športnem plezanju v Kranj 17. in 18. novembra,
• na Zbor mladinskih odsekov, 17. november 2012,
• na Zbor vodnikov PZS, 24. november 2012,
• na 2. konferenco o planinskem gospodarstvu in Zbor markacistov PZS, 26. 1. 2013,
• na 8. strokovni posvet GORE IN VARNOST, ki bo potekal na Igu, v sredo, 28. novembra 2012, z začetkom ob 17. uri.
Generalni sekretar PZS je predstavil zaključke in skupne ugotovitve s sestanka na RTV Slovenije glede planinskih vsebin v programu
TV in na radiu; ter zaključke s sestankov na ministrstvih, ki jih je na pobudo Planinske zveze Slovenije z namenom predstavitve problematike in možnosti sodelovanja imela PZS na ministrstvih za zdravje, za obrambo, za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, pa na
ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter na ministrstvih za zunanje in notranje zadeve. Člani upravnega odbora so pohvalili pobudo
vodstva PZS in prav tako izvedene sestanke.
V razpravo so sodelovali Danilo Škerbinek v zvezi s preventivno dejavnostjo in tečaji prve pomoči: predsednik PZS mu je odgovoril,
da so na vseh resornih ministrstvih vzpostavili našo preventivno dejavnost, vendar je bil odgovor, da se moramo dogovarjati konkretno
z organizacijami, ki opravljajo to dejavnost (Rdeči križ, različna društva); Drago Horjak, ki je izpostavil problem prenosa nepremičnin, objektov MORS – stražnic na planinska društva; predsednik PZS je odgovoril, da so na sestanku MORS obljubili, da bo tripartitni
sestanek v zvezi z nepremičninami še ta mesec, Dragotin Kuster, ki je dejal, da naj se pripravljalci gradiv za sejo UO PZS držijo roka
pošiljanja celotnega gradiva UO PZS v roku 14 dni pred sejo; predsednik PZS je odgovoril, da so bila vsa gradiva poslana v določenem
roku, razen informacija o sestankih na ministrstvih, ki pa je tako ali tako samo informacija. Jurček Nowakk je spraševal, katera dikcija
se bo uporabljala gorništvo ali planinstvo, odgovor predsednika PZS je bil, da sta pravilni obe dikciji.
AD. 3 Potrditev prejemnikov svečanih listin in spominskih plaket PZS
Jože Melanšek je predstavil delo Odbora za priznanja. Predloge so poslali vsi MDO PD-ji razen MDO PD Dolenjske in Bele Krajine ter
MDO PD Pomurja. Pohvalil je zelo dobro pripravljeno gradivo za sejo odbora za priznanja, pohvala gre strokovni sodelavki odbora Miji
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Damjan –Stegu. Pozval je vse predsednike MDO PD-jev, da opozorijo društva, da so dosledni pri podeljevanju predlogov za priznanja
in so pozorni na prostovoljce, ki bi si zaslužili priznanje.
Predsednik PZS je izpostavil problematiko podeljevanja spominskih plaket društvom, posebno tistim, ki so za posamezni jubilej že
prejela svečano listino.
Jurček Nowakk je postavil vprašanje, zakaj je sprejeta samo ena pobuda iz njihovega MDO PD-ja, ker sta bila podana dva predloga.
Odgovor predsednika OP je bil, da se pogoji za pridobitev najvišjega priznanja od lanskega leta niso spremenili in zato ostajajo pri
enakem, da se predlogu ne ugodi. Jurček Nowakk je prosil, da se mu poda pisno pojasnilo.
Predsednik PZS je ob tem dodal, da je UO PZS za Jurčka Nowakka lani decembra podal predlog na Častno sodišče in se mu ne zdi
primerno, da bi se mu pa letos podelilo najvišje priznanje PZS.
Po razpravi je predsednik v glasovanje podal sklepa:
SKLEP 3/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje spominske plakete PZS za leto 2012. Plakete prejmejo za 60 let: Marija Grohar (PD
Ljubno ob Savinji), Jožica Krof (PD Prevalje), Jože Marovt (PD Ljubno ob Savinji), Antonija Mravljak (PD Ravne na Koroškem),
Dora Olenik (PD Sežana), Ladislava Stranščak (Obalno PD Koper), Vili Treven (PD Trbovlje), Marcel Vogelnik (PD Gorje), Karlo
Žibret (PD Šmartno ob Paki, PD Ravne na Koroškem, PD Sežana; za 65 let: Štefan Keber (PD Prevalje, Franc Korpar (PD Ptuj),
Marjan Prelog-Jaka (Šaleški AO Velenje), Stanislav Tomšič (PD Pošte in Telekoma Ljubljana); za 70 let: Margareta Dremel (PD
Rimske Toplice), Franc Fajfar (PD Zagorje ob Savi), Bojan Gorjup (PD Trbovlje), Jože Hribar (PD Pošte in Telekoma Ljubljana),
Anton Janžovnik (PD Velenje), Janez Kramar (PD Dovje – Mojstrana), Marija Kravanja (PD Radovljica), Janko Meglič (PD Tržič),
Alojz Mohorič (PD Radovljica), Viktorija Pajnič (PD Rimske Toplice), Marija Peca (PD Pošte in Telekoma Ljubljana), Bernarda
Pisk (PD Nova Gorica), Martin Vimpolšek (PD Brežice); za 80 let: Viktor Čebela (PD Litija), Vinko Damjan (PD Litija), Andrej
Lodrant (PD Prevalje), Janez Meglič (PD Žalec), Anica Razpet (PD Ruše) in Terezija Škornik (PD Rimske Toplice).
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 4/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje svečane listine PZS za leto 2012. Listine prejmejo: Franjo Kunej (PD ZZV Celje),
Zdravko Likar (PD Kobarid), Lepoldina Lorenci (PD Slovenska Bistrica), Albina Mahovne (PD Bohor Senovo), France Malešič (PD
Kamnik), Matija Močilnik (PD Prevalje), Vinko Pfeifer (PD Trbovlje), Ciril Pleško (PD Škofja Loka), Vojko Pohar (PD Radeče),
Slavko Potrata (PD Trbovlje), Rozalija Skobe (PD Krka Novo mesto) in Anton Tomše - post humno (PD Radovljica).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik PZS je še povedal, da smo prejeli od ZDOS-a javni poziv za predloge najzaslužnejših društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete Državnega sveta RS za leto 2012. Za priznanja za naj prostovoljca 2012 sta bila posredovana dva
predloga, oba bo PZS tudi posredovala ZDOS, in sicer sta ti imeni: Janko Ažman, član PD Dovje – Mojstrana, in Marinka Koželj Stepic,
predsednica MDO PD Ljubljane.
AD. 4 Pravilnik o članstvu posameznikov
Milena Brešan je predstavila Pravilnik o članstvu posameznikov, ki nadomešča veljavni Pravilnik o izkaznici in vrstah članarine in ureja
članarino v planinski organizaciji ter razmerja med PZS in društvi z vidika članarine posameznikov.
Pripombe in pobude k besedilu pravilnika so posredovali Danilo Škerbinek in PD Ljubljana-Matica, PD TAM Maribor, PD Onger Trzin
in PD Krim. Odbor za članstvo je pripombe preučil in jih v pretežni meri tudi upošteval. Predlog izhodišč za spremembo pravilnika o
članstvu posameznikov je potrdil UO PZS na seji 27. 9. 2012. Na podlagi izhodišč je bil pripravljen predlog besedila pravilnika, ki je bil
v javni obravnavi od 10. do 20. oktobra 2012.
Veliko pripomb in pobud se je nanašalo na t. i. »dvojno članstvo«, torej članstvo posameznika v dveh ali več društvih in na njegove
obveznosti (plačilo članarine v več PD). Naveden problem bo razrešen v začetku leta 2014, saj bodo (predvidoma) do konca leta 2013
podatki vseh članov planinske organizacije vneseni v centralno evidenco članstvo Naveza.
V razpravo so se vključili Danilo Škerbinek, ki je predlagal, da se v delitveno razmerje napiše bolj izrazito delitveno razmerje. Ljudi
je potrebno opozoriti, da je potrebno za lastno varnost več narediti (dodati v tč. 6 tudi prenosni telefon); France Benedik je postavil
vprašanje, kako se vnese v program člana – otroka, ker dnevnik Mladi planinec ni oštevilčen.
Člani upravnega odbora so si ogledali predloge za novo podobo članske za A in A+ člane.
Milena Brešan je povedala, da bosta v okviru novega pravilnika v letu 2013 zamenjani izkaznici za A in A+ člane; v 2014 pa še za ostale,
razen za mlade in najmlajše planince. Ostajajo znamkice, ki jih bodo člani nalepili ravno tako na zadnjo stran izkaznice. Izkaznica bo
poosebljena, podatki o lastniku, članu planinskega društva, pa bodo zapisani tudi v elektronski obliki. Pri izpolnjevanju pristopnih izjav
članov PZS je bilo že veliko vprašanj pri vpisovanju osebnih podatkov, zato OČ ni izrecno napisal, da je na pristopni izjavi obvezen vpis
številke prenosnega telefona.
Predsednik PZS je pozval OČ in GK, da najdeta skupno rešitev glede tehničnega problema – dnevnika Mladi planinec/ka, ker ni oštevilčen.
Po razpravi sta bila v glasovanje podana:
SKLEP 5/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje Pravilnik o članstvu posameznikov.
Sklep je soglasno sprejet.
SKLEP 6/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje, da se iz ostanka sredstev Planinskega sklada za leto 2011 nameni 5500 € za
projekt izdaje osebnih planinskih izkaznic vsem, ki so bili v letu 2012 člani A+ in A člani.
Sklep je soglasno sprejet.
Predsednik PZS je seznanil upravni odbor o predlogu vlade o zvišanju davka na dodano vrednost tiskanih medijev, kar se PZS neposredno dotika na področju Planinskega vestnika. Če bo predlog vlade sprejet, bo to pomenilo dodatno obremenitev A in A+ članarine.
Zato je upravni odbor sprejel ustrezne rešitve, a višina članarine ostaja enaka.
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V razpravo so se vključili Marko Goršič, revija PV je naš časopis in da ne bi smel biti vezan na članarino A članov; Manja Rajh je bila
mnenja, da sigurno obstaja notranja rezerva in da ta strošek nosi Planinski vestnik. Eden izmed kompromisnih predlogov je poiskati
notranje rezerve in da posežemo v pravice A in A+članov, da izključimo planinski kažipot, Borut Vukovič je mnenja, da s tem ne bomo
realno znižali stroškov ampak samo navidezno. Danilo Škerbinek je opozoril na to, da naj se pri izdelavi planinskega kažipota upošteva
izbira papirja (cenejši), fotografij, tiska. Po razpravi je bil sprejet:
SKLEP 7/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje, da se v internem obračuna A in A+ članarine poveča znesek namenjen za PV za
1,8€ (iz 25,50 € na 27,30 €) iz pravic A članov se izloči Planinski kažipot, preostanek sredstev do višine 4.500 € pa se za namen kritja
prerazporedi iz ostankov sredstev planinskega sklada iz leta 2011 v znesku 10.342 €. V kolikor predlog Vlade RS o dvigu DDV v
Državnem zboru ne bo sprejet, članom A in A+ ostanejo enake ugodnosti kot so bile v letošnjem letu.
Sklep je soglasno sprejet.
AD. 5 Operativni program izvedbe določil novega statuta PZS
Predsednik PZS je podal uvodno obrazložitev izvedbe določil novega statuta PZS in odprl razpravo. Jasna Pečjak je vprašala, če se KTTS
ukine, kje je potem Podkomisija za tekmovalno ledno plezanje, predsednik PZS ji je odgovoril, da se ta dejavnost vključi v Komisijo za
gorske športe, v kolikor bo s tem soglašala KA. Jože Rovan je vprašal, da je bilo obljubljeno, da bo Pravna komisija pripravila osnutek
pravilnika komisij. Borut Vukovič: izdelan je bil opomnik za komisije, kjer opozarjamo na tiste člene, kaj je potrebno spremeniti oz
dopolniti v že ustaljenih pravilnikih. Marko Goršič: še danes nekatera društva nimajo usklajenih pravil PD z Zakonom o društvih iz leta
2006, kaj bo PZS naredila za tiste, ki se tega ne bodo držala. Dragotin Kuster je izpostavil bojazen, da bo tako kot pri SPM, da bo vedno
ostalo določeno število PD-jev, ki tega ne bo naredilo. Predsedniki MDO PD-jev naj bodo tisti, ki jih bodo spodbujali in jih opominjali,
da bodo izpolnili svojo dolžnost.
Predsednik PZS je dodal, da bomo na naslednji seji UO PZS potrdili vzročna pravila za društva, ki jih bodo vsi prejeli, prav tako bodo
objavljena na spletni strani PZS, ter jih bodo društva že lahko sprejemala za svoje nove pravilnike na občnih zborih 2013.
Jurček Nowakk je vprašal, da v noveli piše, da je potrebno ob začetku delovanja spremeniti pravila.
Ali bo kakšen vzorčni pravilniki za MDO PD-je? Borut Vukovič: če bo izražena želja, lahko.
Po razpravi je bil sprejet:
SKLEP 8/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje Operativni program izvedbe določil novega statuta PZS.
Sklep je soglasno sprejet.
AD. 6 Finančno poslovanje PZS:
• Informacija o finančnem poslovanju za jan.–sep. 2012
Računovodkinja PZS Vera Šmid je predstavila finančno poslovanje PZS, in sicer od januarja do septembra 2012, primerjalno s finančnim načrtom 2012.
Podrobnejši podatki so bili posredovani z gradivom. Prihodki in odhodki se gibljejo procentualno v okviru načrtovanih sredstev. Obrazložila je posamezne postavke prihodkov in odhodkov ter odstopanja po finančnem načrtu. Posebej so bili prikazani in obrazloženi
viri in delitev planinskega sklada za devetmesečno obdobje.
• Podrobni finančni načrt za leto 2013
Generalni sekretar PZS in računovodkinja PZS Vera Šmid sta predstavila podrobni finančni načrt za leto 2013, v skladu s sklepom
skupščine Planinske zveze Slovenije 14. aprila 2012, ki je sprejela okvirni finančni načrt za leto 2013 zadolžila upravni odbor PZS, da
sprejme podroben finančni načrt za leto 2013.
Za prihodke od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) smo že v okvirnem finančnem načrtu upoštaveli napovedi 10 % zmanjšanja. Ker so sredstva Fundacije za šport (FŠO) po njihovem finančnem načrtu povečana od 20–30 %, tudi na PZS
pričakujemo povečanje sredstev iz razpisa FŠO. V postopku obravnave » sprejetja ali zavrnitve« so tri prijave na razpise (Projekt Slo
Hrvaška – »Eko planinstvo povezuje«, MIZKŠ »Od koče do koče«, MPJU »Mreža za skupni korak v gorah«) vendar niso upoštevane
v predlaganem načrtu. Če jih bomo dobili, bomo to naredili z rebalansom. Pripravljen je razdelan finančni načrt po posameznih dejavnostih s posebnostmi: novo stroškovno mesto za aktivnosti ob praznovanju 120-letnice slovenskega planinstva. Narejen je poseben
progam aktivnosti. Zaradi nabav računalniških programov je predvideno povečanje amortizacije, za kar je potrebno oblikovati in črpati
dolgoročne časovne razmejitve in iz njih črpati vire za amortizacijo.
Nekoliko je spremenjeno sofinanciranje strokovne službe in materialnih stroškov PZS; 15 % vrednosti programov D1 in D2 za vrhunski
šport alpinizma in športnega plezanja od Fundacije za šport se pri komisijah KA, KOTG in KŠP direktno knjižijo na prihodke strokovne
službe in materialnih stroškov PZS, zato pa se za ta znesek pri komisijah zmanjšajo stroški za delo PZS. Podrobnejše obrazložitve so v
celotnem gradivu za sejo.
Mirko Tovšak je pohvalil preimenovanje postavke upravni odbor v organi ter postavil vprašanje stroškovno mesto projekti pri 4.
točki je strošek usposabljanja strokovnih kadrov visok, kakšna so to usposabljanja? Odgovor: pri tem gre za sredstva, ki jih dobimo za
usposabljanje iz ESS Skladov (razpisi ministrstev). Pri odhodkih usposabljanje pa se poknjižijo z internimi knjižbami na komisije, ki so
usposabljale svoje kadre (VK, KVGN, KPP, KTK).
Jurček Nowakk je vprašal zakaj se ni povečal strošek za delo MDO PD-jev. Odgovor: planinski sklad za projekte MDO PD je bil že
določen v okvirnem finančnem načrtu na skupščini.
Jasna Pečjak, kje so sredstva za vrhunski šport višja za 30 %? Sredstva Komisije za alpinizem in KOTG so načrtovana realno in v skladu
s stanjem 2012, zato so nižja, ker jih tudi manj dobimo. Od FŠO se iz KOTG prenašajo na KA za delo mladinske reprezentance.
Po razpravi je predsednik podal v glasovanje:
SKLEP 9/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje podrobni finančni načrt PZS za leto 2013.
Sklep je soglasno sprejet.
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ZAPISNIK 12. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
AD. 7 Program obeležitve 120-letnice praznovanja PZS
Borut Peršolja je predstavil okvirni načrt praznovanja program 120-letnice Slovenskega planinskega društva, katerega naslednica je
Planinska zveza Slovenije. Svečana akademija PZS bo 27. februarja 2013 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Slavnostna
skupščina PZS bo 12. aprila 2013 v Celju, Dan slovenskih planincev 2013 bo 15. junija v Kamniški Bistrici, kjer bo PZS tudi odprla poletno
planinsko sezono. Vse ostale prireditve in dogodki ob praznovanju 120-letnice organiziranega slovenskega planinstva v Sloveniji bodo
objavljeni in nanje povabljeni vsi obiskovalci gora.
V razpravo so se vključili Jurček Nowakk, PD Onger Trzin bo organiziral otvoritveno razstavo za Tineta Orla, ki bo sovpadala s 30-letnico delovanja društva.
Marko Vidmar, zamejska društva od Trsta do Gorice bodo tudi imela prireditev in OPD Koper ob 60. letnici poti – sprememba poti iz
asfalta na makadam.
Franc Gričar, GRZS in VK bo izpeljala rešavlno akcijo glede reševanja na zavarovalnih poti. Miro Eržen je predlagal, da se naj naredi
koledar dogodkov, ki so že tradicionalno v izvajanju , da ne bo podvajanja.
Marinka Koželj Stepic je predlagala, da se dogodki/prireditve izvaja na obstoječih dogodkih.
Jurček Nowakk je predlagal, da bi na vseh kočah dobili zastave, ne uradno PZS, ampak z obeležitvijo 120-letnice.
Po razpravi je predsednik v glasovanje podal naslednja sklepa:
SKLEP 10/8-11-2012: UO PZS sprejme izvedbeni načrt s podanimi dopolnitvami obeležitev 120. obletnice ustanovitve Slovenskega
planinskega društva, predhodnika Planinske zveze Slovenije.
Sklep je soglasno sprejet.
SKLEP 11/8-11-2012: UO PZS imenuje organizacijski odbor za obeležitev 120. obletnice v sestavi: Borut Peršolja (vodja), Zdenka
Mihelič, Miro Eržen, Marinka Koželj Stepic in Mija Damjan - Stegu. Organizacijski odbor v sodelovanju s predsedstvom PZS skrbi
za izvedbo ter koordinacijo vseh prireditev v okviru izvedbenega načrta. Ostale prireditve lahko uvrsti v program, če so za to na
voljo tudi finančna sredstva.
Sklep je soglasno sprejet.
AD. 8 Poročilo Aljažev stolp
Miro Eržen je poročal o problematiki Aljaževega stolpa glede neurejenega zemljiško-knjižnega stanja parcele, na kateri stoji Aljažev stolp
vrh Triglava in s tem samega stolpa. V razpravo so se vključili Danilo Škerbinek je bil mnenja, da je potrebno urediti pogoje – lastniški
odnos, kakšno bodo relacije z muzejem, ki je v lasti Kranjske Gore in v povezavi z Gornjesavskim muzejem,
Borut Peršolja: mi nismo pravno-formalni lastniki Aljaževega stolpa. Prejšnje vodstvo PZS je zaslužno, da smo dobili originalno kupoprodajno pogodbo, ki je sedaj v SPM. Država je Aljažev stolp z zakonom podržavila, ker je zakon, da se vsi spomeniki državnega pomena
podržavijo. Predlaga, da uredi zemljiško knjižno stanje in sprožimo postopke, da bi se lastništvo na podlagi pridobljene originalne
kupoprodajne pogodbe stolpa preneslo na PZS.
Drago Horjak je podprl prizadevanja Mira Eržena. Marko Goršič je mnenja, da nimamo pravice upravljati z nečem, kar ni naše. Po
razpravi je predsednik v glasovanje podal naslednje sklepe:
SKLEP 12/8-11-2012: Upravni odbor PZS se je seznanil s problematiko neurejenega zemljiško – knjižnega stanja parcele na kateri
stoji Aljažev stolp vrh Triglava in s tem samega stolpa.
SKLEP 13/8-11-2012: V interesu Planinske zveze Slovenije, kot lastnice stolpa je, da se zemljiško – knjižne zadeve parcele na vrhu
Triglava, kjer je postavljen stolp, na osnovi kupoprodajne pogodbe Jakoba Aljaža in takratne občine Dovje, ustrezno uredijo v
skladu s predlogom pristojne strokovne institucije in v soglasju z vsemi vključenimi lastniki in denacionalizacijskimi upravičenci
na prizadetih parcelah. Zato predlog o ureditvi zemljiško –knjižnega stanja, ki temelji na predlogu Geodetske uprave Slovenije,
Upravni odbor PZS v celoti podpira.
SKLEP 14/8-11-2012: Upravni odbor PZS soglaša s predlogom, da Planinska zveza Slovenije, kot lastnica Aljaževega stolpa, podpira
prizadevanja Slovenskega planinskega muzeja, za pridobitev statusa upravljavca stolpa.
Sklepi so sprejeti z 1 glasom proti (Marko Goršič).
AD. 9 Tematika s področja planinskega gospodarstva
• prva obravnava Pravilnika o podeljevanju priznanja »Okolju prijazna planinska koča«
Aleš Glavnik je predstavil Pravilnik o podeljevanju priznanja »Okolju prijazna planinska koča«. Pravilnik podaja merila za podeljevanje ter postopek za podeljevanje priznanja OPPK. Priznanje OPPK se podeljuje planinski koči, ki čim manj negativno vpliva
na okolje in izpolnjuje kriterije iz vprašalnika. Priznanje OPPK ima obliko znaka, ki mora biti izobešen na vidnem mestu v koči in
je jasno sporočilo obiskovalcem, da si PD prizadeva, da bi bili vplivi koče na neokrnjeno naravo čim manjši. Za obdržanje znaka
OPPK igrajo glavno vlogo opremljenost koče in usposobljenost in motiviranost osebja. Osnovne predpostavke za podelitev znaka
OPPK so istovetnost okoljevarstvenih ciljev in stremljenj upravljalca (najemnika/oskrbnika) s cilji PD/PZS, okolju prijazno in
energetsko učinkovito upravljanje planinske koče, upoštevanje vseh zakonskih predpisov, vse nove investicije v oskrbovalne in
odstranjevalne naprave morajo biti v skladu z najnovejšim stanjem tehnike na tem področju, upoštevanje usmeritev in dogovorov
na ravni PZS. Priznanje OPPK sestavljata znak in listina. Priznanje OPPK podeljuje predsednik PZS na podlagi sklepa UO PZS,
predlog poda GK PZS. Priznanje OPPK je veljavno 4 leta, po tem obdobju se poda ponovna vloga za preverjanje. Podeljeni znak
mora biti izobešen na vidnem mestu na zunanjosti koče, znak OPPK lahko planinska koča uporablja v svoje promocijske namene.
Kriteriji za priznanja OPPK določi GK PZS, kriteriji so javno objavljeni. Strokovna komisija je sestavljena iz članov GK PZS in
zunanjih sodelavcev, komisijo s sklepom imenuje GK PZS, komisija obišče kočo in oceni situacijo na osnovi sprejetih kriterijev,
stroške prvega obiska krije PZS, nadaljnje pa prosilec. Planinska koča mora ves čas izpolnjevati zahteve, strokovna komisija lahko
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vsak trenutek preveri izpolnjevanje pogojev, če planinska koča več ne izpolnjuje minimalnih kriterijev, se priznanje planinska koča
odvzame s sklepom UO PZS.
V razpravo so se vključili Darko Lorenčič glede sestave komisije in predlaga, da bi bil v komisiji še nekdo iz KVGN.
Predsednik PZS je povedal, da je osnutek sprejela GK in bo poslal nekaj opomb, do naslednje seje je potrebno pripraviti spremljajoče
opise, upošteva naj se, da nekatere koče niso v lasti PD, dogodek ob podelitvi priznanja je lahko tudi Zbor gospodarjev, izrecno se
naj navede, da UO PZS odvzema znak posamezni planinski koči na predlog GK. Glede na časovno omejenost veljavnosti znaka se
naj na priznanju napiše od kdaj do kdaj velja priznanje.
Po razpravi je predsednik v glasovanje podal naslednje sklep:
SKLEP 15/8-11-2012: Upravni odbor PZS sprejema stališča ter sklepe na predlog Pravilnika o podeljevanju priznanja »Okolju
prijazna planinska koča«, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi predloga pravilnika za drugo obravnavo, ki bo opravljena
na naslednji seji UO PZS.
Sklep je soglasno sprejet.
• požarna varnost v planinskih kočah
Aleš Glavnik je podal smernice PZS o požarni varnosti v planinskih kočah, saj se PZS zaveda pomembnosti urejenega področja požarne
varnosti, kakor tudi teze s področja požarne varnosti, ki jih bo PZS predstavila Ministrstvu za obrambo RS, kot modifikacije za planinske
koče požarnovarnostnih zahtev glede na trenutno veljaven pravilnik Požarna varnost v stavbah.
V razpravo so se vključili Drago Horjak je vprašal kakšno je stanje na naših kočah v zvezi s tem in kakšne stroške bi to prineslo. Marko
Goršič, planinske koče večinoma ne izpolnjujejo pogojev.
Jurček Nowakk moramo paziti kaj bomo vnesli v naše smernice, da bodo usklajene z veljavno zakonodajo.
Manja Rajh zakon to že nalaga nekaj časa lastniku planinske koče in meni, da je PD-jem potrebno opozoriti na kaj morajo biti pozorni.
Po razpravi je predsednik v glasovanje podal sklep:
SKLEP 16/8-11-2012: Upravni odbor PZS na predlog gospodarske komisije potrjuje Smernice za požarno varnost v planinskih kočah.
Sklep je soglasno sprejet.
SKLEP 17/8-11-2012: Upravni odbor PZS na predlog gospodarske komisije potrjuje teze glede požarne varnosti v planinskih kočah.
Sklep je soglasno sprejet.
• nepremičninske tematike: vlogi PD Prevalje in PD Gorje
Predsednik PZS je podal pojasnilo o vlogah PD Prevalje in PD Gorje. V razpravo so se vključili Mirko Tovšak, Marko Goršič in France
Benedik.
Po razpravi je predsednik v glasovanje podal naslednje sklepe:
SKLEP 18/8-11-2012: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Prevalje in na podlagi sklepa skupščine iz leta 1999 ter s soglasjem gospodarske komisije potrjuje, da se s PD Prevalje podpiše pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v razmerju
9/10 PD Prevalje in 1/10 PZS za Dom na Uršlji Gori in parcelo (k.o. Uršlja Gora, št. k. o. 899, parc. št. 396/2), na kateri dom stoji.
Sklep je soglasno sprejet.
SKLEP 19/8-11-2012: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Gorje in na podlagi sklepa skupščine iz leta 1999 ter s soglasjem gospodarske
komisije potrjuje, da se s PD Gorje podpiše pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim v razmerju 9/10 PD Gorje
in 1/10 PZS za Dom Planika pod Triglavom in parcelo (k.o. Studor, št. k. o. 2198, vl. št. 439, parc. št. 1717/2), na kateri dom stoji.
Sklep je soglasno sprejet.
SKLEP 20/8-11-2012: Upravni odbor PZS na prošnjo PD Gorje in s soglasjem gospodarske komisije potrjuje, da se s PD Gorje
podpiše pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za parcelo na Zatrniku (k.o. Zgornje Gorje, št. k. o. 2187, vl.
št. 429, parc. št. 490/2), po kateri se vpiše lastninska pravica v korist PD Gorje do celote.
Sklep je soglasno sprejet.
Vrednost parcele na Zatrniku (k.o. Zgornje Gorje, št. k. o. 2187, vl. št. 429, parc. št. 490/2) po cenitvi znaša 3.562 EUR, kar pomeni, da je
za odločanje o tem pristojen Upravni odbor PZS.
Spodnji sklep, ki je bil sprejet na 4. seji UO PZS dne 31. 3. 2011, se s sprejemom novih (zgornjih) sklepov razveljavi:
SKLEP 22/31-3-2011: Upravni odbor PZS je na podlagi sklepa skupščine PZS iz leta 1999 soglašal, da predsednik PZS s PD Gorje
podpiše pogodbo o uskladitvi zemljiško – knjižnega stanja z dejanskim za Dom Planika pod Triglavom in parcelo na Zatrniku, v
razmerju 9/10 PD Gorje in 1/10 PZS.
AD. 10 Poročilo iz Srečanja treh dežel 2012
Miro Eržen in France Benedik iz Meddruštvenega odbora planinskih društev Gorenjske sta predstavila letošnje, že 48. Srečanje planincih treh dežel, ki je potekalo na Gorenjskem. Slovenski organizatorji iz MDO PD Gorenjske, MDO PD Posočja, MDO PD Koroške,
MDO Primorsko-Notranjskih PD so srečanje dobro pripravili in bili pohvaljeni s strani Furlanije Julijske Krajine in Avstrijske Koroške.
Po razpravi v katero so se vključili Drago Horjak, Danilo Škerbinek in Dragotin Kuster je predsednik v glasovanje podal:
SKLEP 21/8-11-2012: Upravni odbor PZS soglaša z zaključki 48. Srečanja treh dežel:
• planinske organizacije morajo biti vključene v nastajanje eventualnih novih pohodniških poti že v fazi idejnih zasnov.
• planinske organizacije morajo biti v ustrezni meri vključene v izvedbene projekte.
• s strani turističnih organizacij morajo biti finančno pokriti stroški, ki nastanejo zaradi dodatnega označevanja in povečanega
obsega vzdrževanja teh poti.
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•

planinske organizacije, katerih poti se uporabljajo za turistične namene, morajo biti poimensko navedene v pisnih in ostalih
promocijskih materialih za takšne poti, na osnovi partnerskega odnosa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 11 Imenovanja in razrešitve
• predstavnik v svetu TNP
Do junija letos je bil predstavnik PZS v Svetu Triglavskega narodnega parka podpredsednik Tone Tomše. Predsedstvo je predlagalo, da
se na to mesto imenuje predsednik PZS, Bojan Rotovnik. Predsednik je v glasovanje podal:
SKLEP 22/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje, da se namesto Toneta Tomšeta do izteka mandata organa na mesto predstavnika
PZS v Svetu Triglavskega narodnega parka imenuje Bojan Rotovnik (predsednik PZS).
Sklep je bil soglasno sprejet.
• dodatna članica Gospodarske komisije PZS
Gospodarska komisija PZS je že opravila razgovor s predlagano članico in je pristala na članstvo v GK PZS. Pripravljena je sodelovati pri
projektih, ki jih GK izvaja in jih bo izvajala tudi v bodoče (OPK, DPK, Takšnega okusa so planine, Svetovalna pisarna). Na univerzi na
Primorskem je v letošnjem letu diplomirala z diplomsko nalogo: Trajnostni razvoj slovenskega gorskega turizma na primeru planinskih
koč. Predsednik je v glasovanje podal:
SKLEP 23/8-11-2012: Upravni odbor PZS na predlog načelnika GK imenuje Uršo Erman (PD Rašica) za članico Gospodarske
komisije PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
• dodatna članica Komisije za varstvo gorske narave
Komisija za varstvo gorske narave PZS je že opravila razgovor s predlagano članico in je pristala na članstvo v KVGN UO PZS. Po izobrazbi
je diplomirana biologinja, je članica GK PZS in sodelavka Planinskega vestnika. Predsednik je v glasovanje podal:
SKLEP 24/8-11-2012: Upravni odbor PZS na predlog načelnika KVGN imenuje Tino Leskošek (PD Rašica) za članico Komisije
za varstvo gorske narave.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 12 Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Marinka Koželj Stepic, je izpostavilaproblematiko športnih društev, plezalnih društev, kam jih umestiti. Nikoli se ne udeležujejo ničesar, predlaga da se za njih organizira drugačna povezava, npr. s komisijo za športno plezanje. Predsednik je odgovoril, da se lahko to
vprašanje vključi v razpravo o programskih vodilih, kar je ena izmed izvedenih nalog na podlagi novega statuta.
AD. 13 Razno
Darko Lorenčič iz KVGN PZS je predstavil projekt Wetman na Pohorju, katerega nosilec je PD Slovenska Bistrica, vse prisotne pa je
povabil tudi na akcijo čiščenja zarasti na Pohorju v soboto 10. 11. 2012.
Na koncu je predsednik PZS obvestil člane UO PZS o odstopu Janeza Bizjaka z mesta načelnika KVGN z naslednjim letom zaradi preobremenitve z drugimi obveznostmi.
Ob tej priložnosti pa še povabil vse člane UO PZS na svečanost ob podelitvi najvišjih priznanj PZS, ki bo 1. decembra 2012 ob 11. uri na
Prevaljah, po svečani seji pa bo 13. seja Upravnega odbora PZS, z začetkom ob 14.30.
Ob 20.50 je bila sklepčnost seje 80 %, prisotnih je bilo 20 od 25 članov UO PZS.
Seja je bila zaključena ob 21.15.
Zapisala:
Mija Damjan-Stegu,
vodja pisarne PZS
Matej Planko, 											
generalni sekretar PZS										

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

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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Številka: IZHP – 571/2012
Datum: 1. 12. 2012

ZAPISNIK
13. seje Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v soboto, 1. decembra 2012, ob 15.00, v prostorih gostilne Brančurnik, Pri Brančurniku 1, na Prevaljah.
Prisotni so bili:
Predsedstvo PZS: Bojan Rotovnik (predsednik PZS) in Slavica Tovšak (podpredsednica PZS).
Voljeni člani UO PZS: Miro Eržen.
Predsedniki in načelniki oz. namestniki komisij PZS z zborom dejavnosti: Franc Gričar (VK), Matej Ogorevc (MK) in Igor Mlakar
(KPP).
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),
Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Rudolf E. Skobe (MDO Dolenjske in Bele Krajine) in Borut Vukovič (MDO PD Zasavja).
Načelniki komisij in odborov PZS, ki nimajo zborov: Drago Dretnik (predstavnik GK), Milena Brešan (OČ), Jože Melanšek (OP) in
Jože Rovan (KTK).
Predsednik nadzornega odbora: Andrej Brvar.
Strokovna služba: Matej Planko (generalni sekretar PZS), Mija Damjan – Stegu (vodja pisarne PZS) in Zdenka Mihelič (predstavnica
PZS za odnose z javnostmi).
Ostali: Jože Merc (PD Prevalje) in Anton Jesenko (PD Brežice).
Opravičili so se: Borut Peršolja (podpredsednik PZS), Mirko Tovšak (voljeni član), Uroš Vidovič (voljeni član), Danilo Škerbinek
(voljeni član), Miha Habjan (KA), Dragotin Kuster (MDO PD Pomurja), Marko Vidmar (MDO PD Primorsko-Notranjske), Jurij Drev
(PD Šoštanj) in Emil Savelli (PD Črna na Koroškem).
Pred začetkom seje je vse prisotne pozdravil predsednik PD Prevalje, ki so bili tudi soorganizatorji podelitev najvišjih priznanja PZS za
leto 2012 in se vsem zahvalil za udeležbo na tej prireditvi.
Po pozdravnih besedah predsednika PD Prevalje Jožeta Merca je bil svečan podpis pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z
dejanskim za Dom na Uršlji Gori in parcelo, na kateri dom stoji.
Skladno s poslovnikom je predsednik PZS Bojan Rotovnik predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 16 od 25 članov UO PZS, tako da je bila sklepčnost 64 %.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje z dne 8. 11. 2012 (Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS in informacija o izvajanju operativnega programa izvedbe določil
statuta PZS (Matej Planko)
3. Predlog dnevnega reda in gradiv za skupščino PZS – 12. 1. 2013 (Bojan Rotovnik)
4. Tematike s področja pravnih zadev (Borut Vukovič)
• vzorčna pravila za PD
• predlog Poslovnika skupščine PZS
5. Tematike s področja planinskega gospodarstva (Aleš Glavnik)
• Pravilnik o podeljevanju priznanja »Okolju prijazna planinska koča« – II. obravnava
• Odločanje o prejemnikih priznanj »Okolju prijazna planinska koča«
• Pravilnik o podeljevanju priznanja »Družinam prijazna planinska koča« – I. obravnava
• Pogodba o ureditvi nepremičninskih razmerij na zemljišču in objektu Doma na Smrekovcu (Bojan Rotovnik, Emil Savelli
in Jurij Drev)
6. Pravilnik o praporu, praporščaku in postopkih – II. obravnava (Slavica Tovšak)
7. Sprejem društev v članstvo v PZS (Matej Planko)
8. Soglasje k programom dela MDO PD-jev za leto 2013 (predsedniki MDO PD-jev)
9. Soglasje k pridobitvi statusa v javnem interesu v mladinskem sektorju (Matej Ogorevc)
10. Soglasje k delitvi sredstev planinskega sklada za leto 2012 (Matej Planko)
11. Imenovanja in razrešitve (Bojan Rotovnik)
12. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko).
13. Razno.
Matej Ogorevc, novi predsednik MK je prosil za premik 9. točke za 2. točko.
Predsednik PZS je v glasovanje podal sklep s prestavitvijo 9. točke za 2. točko in se s tem ostale točke preštevilčijo:
SKLEP 1/1-12-2012: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 13. seje UO PZS s podano spremembo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Predsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razprave pod točko 12, Vprašanja in pobude članic in članov UO. V pisni
obliki smo prejeli 2 pobudi.
Manja Rajh: zemljevid Zahodno Pohorje, Dobrovlje in Menina planina
Jurček Nowakk:
• Priprava pravilnika za MDO PD
• Priprava poslovnika za UO PZS
• Sodelovanje strokovnih delavcev z društvi za program Naveza
AD. 1 Pregled in potrditev zapisnika 12. seje upravnega odbora – 8. 11. 2012.
Generalni sekretar PZS je povedal, da smo prejeli pripombo člana UO PZS Jurčka Nowakka, ki pa je že upoštevana v zapisniku 12. seje
UO PZS. Vsi sklepi sprejeti na 12. seji UO PZS so bili že realizirani.
SKLEP 2/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 12. seje upravnega odbora , ki je bila 8. 11. 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 2 Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Generalni sekretar je predstavil glavne aktivnosti, ki so potekale od pretekle seje UO PZS.
• Organizirana so bila regijska tekmovanja Mladina in gore.
• Izveden je bil Zbor mladinskih odsekov na Igu, izvoljeno je bilo novo vodstvo Mladinske komisije PZS.
• Izveden je bil zbor vodnikov PZS na Igu na katerem so bila podeljena priznanja vodnikom.
• Izveden je bil posvet Gore in varnost.
• Organizirana je bila zaključna tekma za svetovni pokal v športnem plezanju v težavnosti v Kranju. Mina Markovič je slavila zmago
in bila zmagovalka svetovnega pokala v težavnosti in kombinaciji. Čestitamo!
• Organizirana je bila tekma Evropskega mladinskega pokala v Kranju in to zelo uspešno.
• Izšla je nova knjižica Usposabljanja PZS za leto 2013.
• Objavljen je bil razpis za poimenovanje dnevnikov Cici Planinec in Mladi planinec.
• Prenovljen je bil forum na spletni strani PZS.
• Raziskovalna skupina PZS je prvič podelila nagrade za diplomski nalogi Jaki Kotniku in Nejcu Bobovniku.
• Udeležili smo se mednarodnega simpozija Evropske planinske poti E6 in E12 v funkciji razvoja turizma v BiH na Bjelašnici med
16. in 18. novembrom.
• Organizirali smo novinarsko konferenco pred tekmo v Kranju.
• Udeležili smo se knjižnega sejma v Ljubljani.
V nadaljevanju je generalnih sekretar še predstavil informacijo o izvajanju operativnega programa izvedbe določil statuta PZS:
Društva morajo svoje temeljne akte uskladiti s tem statutom v roku štiriindvajset (24) mesecev od njegove uveljavitve.
Poziv/opozorilo društvom z objavo v Obvestilih PZS, e-novicah; PRIPRAVLJENO ZA OBJAVO SKUPAJ Z VZORČNIMI PRAVILI
ZA DRUŠTVA
(5) PZS sprejme programska vodila iz 13. člena tega statuta najpozneje v roku dveh (2) let od njegove uveljavitve.
• izhodišča za pripravo programskih vodil,
• obravnava izhodišč in imenovanje delovne skupine, REALIZIRANO
(7) PZS sprejme pravilnik iz drugega odstavka 23. člena tega statuta (Pravilnik o članstvu posameznikov) v roku šestih (6) mesecev od
uveljavitve tega statuta.
Izhodišča za pravilnik
• obvezna predhodna obravnava po društvih
• potrditev na seji UO PZS, REALIZIRANO
(11) Nova področja delovanja MDO PD
• priprava osnutka programa dela za leto 2013,
v) po predhodni javni obravnavi odloča o merilih za razvrščanje društev v prednostne skupine in o seznamu razvrščenih društev ter
izhodišča za merila REALIZIRANO
(13) Poročilo o delu PD > PZS in MDO PD
• priprava osnutka obrazca za poročilo PD, REALIZIRANO
(17) Navodilo o uporabi simbolov PZS
• priprava osnutka navodila, V IZVAJANJU
(18) Priprava vzorca društvenih pravil
• priprava vzorca društvenih pravil, REALIZIRANO
• potrditev vzorca društvenih pravil, REALIZIRANO
(19) Volitve dodatnih podpredsednikov PZS (po statutu največ štirje)
• priprava razpisa za kandidature, REALIZIRANO
• potrditev kandidatur, REALIZIRANO
(25) Poslovnik o delu skupščine
• priprava osnutka poslovnika, REALIZIRANO
• potrditev osnutka, REALIZIRANO
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AD. 3 Soglasje k pridobitvi statusa v javnem interesu v mladinskem sektorju
Mladinska komisija je imela v soboto 17. novembra na Igu volilni zbor MO in izvolila novo vodstvo. Matej Ogorevc, novi predsednik
MK se je v kratkem predstavil.
Povedal je, da je pridobitev statusa v javnem interesu v mladinskem sektorju pogoj, za večje možnosti črpanja sredstev iz javnih financ
ter da postanejo člani Mladinskega sveta Slovenije, ki je pomembno zaradi možnosti aktivnejše participacije pri oblikovanju politik ter
tudi ugodnejše udeležbe naših članov na njihovih usposabljanjih in seminarjih.
SKLEP 3/8-11-2012: Upravni odbor PZS soglaša, da Planinska zveza Slovenije (Mladinska komisija) pridobi status organizacije v
javnem interesu v mladinskem sektorju.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 4 Predlog dnevnega reda in gradiv za skupščino PZS – 12. 1. 2013
Predsednik PZS je predstavil dnevni red delovne skupščine. Pred skupščino bo izvedena delavnica na temo: Merila za razvrščanje
društev v prednostne razrede (statut PZS, 32. člen, v. točka) ter obrazec za poročilo PD (statut PZS, 42. člen). Delavnica bo del javne
razprave o merilih, ki traja do 31. 1. 2013.
Predlog dnevnega reda:
1. Pozdrav in izvolitev organov skupščine PZS
2. Poslovnik skupščine PZS
3. Volitve do dveh podpredsednikov PZS
4. Predstavitev programa dela PZS za leto 2013 s poudarkom na praznovanju 120-letnice PZS
5. Izvedbene naloge novega statuta PZS:
a. Programska vodila PZS (izhodišča, terminski plan in imenovanje delovne skupine)
b. Predstavitev vzorčnih pravil za PD
6. Informacija o novostih na področju članarine
7. Razno
Miro Eržen je predlagal, da se v dnevni red uvrsti tudi poročilo o delovanju SPM 2010–2012.
Po kratki razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 4/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje dnevni red, z dodatno 7. točko Informacija o delovanju SPM, za skupščino PZS,
ki bo 12. 1. 2013 v Tržiču.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 5 Tematika s področja pravnih zadev
• Predlog Poslovnika skupščine PZS
Borut Vukovič je predstavil kako je potekala priprava poslovnika; povedal je, da so glede vsebine sledili sedanjim poslovnikom in dodali
še člene iz volilne skupščine.
Manja Rajh je izrazila zadovoljstvo društev o pripravljenem Poslovniku. Zanimalo jo je, če je v poslovniku upoštevano vse kar je bilo
izpostavljeno na zadnjih skupščinah.
Predsednik PZS je pregledal časovnice in predlagal, da UO določi datum za sklic skupščine vsaj 90 dni pred skupčino, datum javno
objavi in pozove vse, ki imajo kakšne dopolnitve in predloge, da jih pošljejo v roku 45 dni pred skupščino, vse predloge bi obravnaval še
UO pred skupščino. Borut Vukovič je odgovoril, da je predlog sprejemljiv. Dodal je še nekaj manjših operativnih pripomb v členih 11,
24, 29, 36, 41, 43, 45 in 47. Borut Vukovič je povedal, da so vse pripombe in dopolnitve sprejemljive.
Predsednik PZS je predlagal, da imamo dva roka za pripombe oz. dopolnitve in sicer prvi rok (60 dni) za nove vsebine in drugi rok (15
dni), gradiva , ki so že vključena v gradivo za skupščino.
Po razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 5/8-11-2012: Upravni odbor PZS na predlog pravne komisije s podanimi pripombami potrjuje predlog Poslovnika skupščine PZS in ga posreduje skupščini v obravnavo in potrditev z navedenimi dopolnitvami.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Borut Vukovič je podal kratko poročilo Komisije za pripravo volitev, v roku so prispele tri kandidature. Po pregledu prispelih kandidatur
je komisija za pripravo volitev na skupščini PZS 2013, ugotovila, da vsi kandidati izpolnjujejo pogoje, v kolikor so pri kandidatki Brigiti
Čeh kot zadostne vodstvene izkušnje pri delu organov PZS šteli vodenje državnega tekmovanja Mladina in Gore.
UGOTOVITVENI SKLEP 6/8-11-2012:Upravni odbor PZS se je seznanil s poročilom Komisije za pripravo volitev in so bili evidentirani trije kandidati za podpredsednika PZS: Brigita Čeh, PD Matica Murska Sobota, roj. 2. 5. 1970, Miro Eržen, PD Dovje
– Mojstrana, roj. 15. 10. 1955, Tone Jesenko, PD Brežice, roj. 9. 1. 1944.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik PZS je seznanil člane UO PZS, da bo izmed prispelih kandidatov za dodatna podpredsednika predlagal Mira Eržena in
Toneta Jesenka.
Jurček Nowakk, je predlagal, da se istočasno uredi tudi morebitno prosto mesto voljenega člana, ker je Miro Eržen, kandidat za podpredsednika, tudi voljeni član UO. Predsednik PZS je odgovoril, da to ni možno, ker je Miro Eržen do skupščine še voljeni član in ne
moremo to urediti prej. Pravna komisija bo pripombo Jurčka Nowakka proučila in pripravila predlog rešitev.
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Predsednik PZS je predstavil izhodišča za pripravo Programskih vodil PZS:
• analiza Vodil pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev, ki so bila sprejeta 23. 10. 1999 (poudarek pri analizi: katere
vsebine so bile izvedene in katere neizvedene vsebine vključiti v nova programska vodila),
• analiza Statuta PZS, ki je bil sprejet 14. 4. 2012 (poudarek pri analizi: smernice in dolgoročne naloge iz statuta se smiselno vključijo
v programska vodila),
• analiza programov dela organov PZS z namenom ugotovitve, katere dolgoročne vsebine in organizacijske rešitve sodijo v programska vodila,
• analiza dokumentov na državni ravni, ki vplivajo na planinsko dejavnost in preučitev vsebin, ki bi jih morali vključiti v naša programska vodila.
in Terminski načrt priprave Programskih vodil PZS:
• 20. 11. 2012: sprejem osnutka Načrta priprave programskih vodil PZS na seji predsedstva PZS,
• 1. 12. 2012:
o sprejem predloga Načrta priprave programskih vodil PZS na seji UO PZS,
o objava javnega poziva za posredovanje predloga kandidatov za delovno skupino za pripravo Programskih vodil PZS – rok
prijav: 24. 12. 2012,
• 12. 1. 2013:
o na predlog predsednika volitve vodje in članov delovne skupine za pripravo Programskih vodil PZS,
o obravnava in potrditev Načrta priprave programskih vodil PZS.
• ostala izvedba skladno z Operativnim programom izvedbe določil novega statuta PZS.
SKLEP 5/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje predlog načrta priprave programskih vodil PZS in ga predlaga Skupščini PZS v
sprejem, in hkrati objavlja javni poziv za posredovanje predloga kandidatov za delovno skupino za pripravo Programskih vodil
PZS z rokom prijave do 28. 12. 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
• Vzorčna pravila PD
Borut Vukovič je podal kratko poročilo. Predsednik PZS je še dodal, da so Standardno kvalifikacijo dejavnosti (SKD) dali računovodskim servisom nekaterih večjih PD v pregled, bilo je nekaj malih dopolnitev v seznamu dejavnosti.
Manja Rajh se v imenu PD zahvaljuje Pravni komisiji za nastanek tega dokumenta. Jurček Nowakk je, vprašal, če sta v pravila vnesena
tudi pravilnika o finančnem poslovanju PD in o varovanju osebnih podatkov. Borut Vukovič je pojasnil, da je je vse to že upoštevano v
pravilih Predsednik PZS je predlagal, da se skupaj s CNVOS-om in pravnikom pripravita vzorca obeh pravilnikov.
SKLEP 7/8-11-2012:Upravni odbor PZS na predlog pravne komisije potrjuje vzorčna pravila za PD.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 6 Tematike s področja planinskega gospodarstva
• Pravilnik o podeljevanju priznanja »Okolju prijazna planinska koča« – II. Obravnava
Pravilnik je predstavil Drago Dretnik, povedal je, da so bile na prejšnji seji že podane določene pripombe, ki jih je GK tudi vključila v
nov predlog pravilnika: vključi se izraz planinska koča namesto koča, certifikat lahko pridobi samo koča, ki ima status planinske koče in
je vpisana v register planinskih koč PZS, dodaten predog je bil, da se certifikat pridobi tudi učni center, ki je v lasti PZS ali PD. Certifikat
se podeli na zboru gospodarjev, odvzame ga samo na predlog GK, predsedstvo je predlagalo spremembo naziva iz priznanja v certifikat,
ki je sestavljen iz znaka in pisnega priznanja, certifikat podeljuje predsednik PZS ali njegov namestnk.
Manja Rajh je podala predlog, da je treba na Uradu za intelektualno lastnino zaščititi znak in besedilo.
SKLEP 8/8-11-2012:Upravni odbor PZS na predlog gospodarske komisije s podanimi dopolnili potrjuje Pravilnik o podeljevanju
certifikata »Okolju prijazna planinska koča«.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 9/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje, da se na Uradu za intelektualno lastnino zaščiti slogan in znak certifikata »Okolju
prijazna planinska koča« in se hkrati preveri tudi možnost zaščite ostalih planinskih izrazov.
Sklep soglasno sprejet.
•
•

Odločanje o prejemnikih certifikatov »Okolju prijazna planinska koča«
Drago Dretnik je pojsanil, da so vsi prejemniki pregledani in izpolnjijejo kriterije za pridobitev tega certifikata. Certifikat bo podeljen januarja 2013 na Zboru gospodarjev.
SKLEP 10/8-11-2012:Upravni odbor PZS na predlog Gospodarske komisije PZS podeljuje certifikate »Okolju prijazna planinska
koča« za obdobje januar 2013–januar 2017:
• Koči na planini Razor – Planinsko društvo Tolmin
• Mozirski koči na Golteh – Planinsko društvo Mozirje
• Koči na Blegošu – Planinsko društvo Škofja Loka
• Domu na Peci – Planinsko društvo Mežica
• Krekovi koči na Ratitovcu – Planinsko društvo Železniki
• Kamniški koči na Kamniškem sedlu – Planinsko društvo Kamnik
• Cojzovi koči na Kokrškem sedlu – Planinsko društvo Kamnik
• Planinskemu učnemu središču Bavšica – Planinska zveza Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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• Pravilnik o podeljevanju priznanja »Družinam prijazna planinska koča« I. obravnava
Drago Dretnik je povedal, da je pravilnik narejen analogno po pravilniku Okolju prijazna koča, le da je ta certifikat malo milejši, ne
zahteva tako strogih pogojev, podeljuje se ga za obdobje 5 let. Znak, ki je v obravnavi je samo osnutek znaka.
Predsednik PZS je postavil vprašanje zakaj imata certifikata različne dobe trajanja in predlaga poenotenje trajanja obeh certifikatov.
Drago Dretnik je odgovoril, da je narejen na podlagi zgleda iz tujine.
Igor Mlakar je povedal, da so skladno s pravilnikom KPP inštruktorji dolžni pregledovati poti in predlaga, da se doda mnenje inštruktorja za planinske poti i. Prav tako se strinja s poenotenjem trajanja obeh certifikatov.
Matej Ogorevc je postavil vprašanje kako bi se preverjala pripravljenost osebja v kočah, ter po kakšnem kriteriju se ocenjuje, da omogoča
družinam sorazmeren pristop (kolikšna je starost otrok).
Predsednik PZS je predlagal, da se pred II. obravnavo pravilnika na UO PZS opravi obravnava znotraj MK in se smiselni predlogi in
pripombe podajo na GK v obravnavo.
Drago Dretnik je pojasnil, da so sestavni del projekta kriteriji kako se pridobi certifikat, kjer so tudi otroci razdeljeni v tri skupine z različnimi kriteriji, dostop do koče ja za vsako kategorijo opisan posebej. Odnos osebja do družine, zadovoljili se bodo z osebnimi izjavami
PD-ja in oskrbika koče, da bodo prijazni, ustrežljivi in jim nudili čim boljše bivanje na koči. Koči se lahko to priznanje zaradi kršitve tega
kriterija odvzame, na koči bodo vprašalniki na katera bodo gosti odgovorili in ocenili odnos osebja koče do gostov.
Igor Mlakar je vprašal Kako se bo ocenjevala primernost planinskih poti? Predsednik PZS predlaga, da se pri obravnavi na seji GK
povabi tudi načelnika KPP, da se to uredi.
SKLEP 11/8-11-2012: Upravni odbor PZS sprejema osnutek Pravilnika o podeljevanju certifikata »Družinam prijazna planinska
koča« v I. obravnavi s podanimi pripombami, ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi predloga pravilnika za II. obravnavo.
Predlagatelj pridobi tudi mnenje in predloge MK, ki se jih smiselno vključi v predlog pravilnika za II. obravnavo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
• Pogodba o ureditvi nepremičninskih razmerij na zemljišču in objektu Doma na Smrekovcu
Predsednik PZS je podal kratko zgodovino, ki je tudi opisana v gradivu in na podlagi dogovora je bil pripravljen predlog Pogodbe
o ureditvi nepremičninskih razmerij na zemljišču in objektu Doma na Smrekovcu, ki je bil do seje UO PZS obravnavan in potrjen v
upravnih odborih PD Črna na Koroškem in PD Šoštanj ter tudi na GKPZS.
Ker ni bilo razprave je predsednik PZS v glasovanje podal:
SKLEP 12/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje vsebino Pogodbe o ureditvi nepremičninskih razmerij na zemljišču in objektu
Doma na Smrekovcu in pooblašča predsednika PZS za podpis.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 7 Pravilnik o praporu, praporščaku in postopkih – II. obravnava
Slavica Tovšak je povedala, da je bila opravljena je javna obravnava Pravilnika o praporju, praporščakih in postopkih. Dobili smo nekaj
pobud, ki so smo jih smiselno upoštevali in jih vnesli v pravilnik.
Manja Rajh je podala predlog za dopolnitev v 9. členu Oprema za praporščaka, da se doda, alternativa svečane pumparice in svetle
nogavice.
Po razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 13/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje Pravilnik o praporju, praporščakih in postopkih.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 8 Sprejem društev v članstvo PZS
Predsednik PZS je povedal, da se bo sprejem društev v članstvo PZS odločalo samo enkrat na leto, načeloma na zadnji seji v tekočem letu.
Generalni sekretar je povedal, da smo prejeli vlogi dveh planinskih društev za sprejem v Planinsko zvezo Slovenije. Pri pregledu vlog
smo ugotovili, da Planinsko društvo Piramida Maribor – Ptuj ustreza vsem pogojem za sprejem društva v PZS in je poslalo tudi vso
potrebno dokumentacijo, mentorstvo nad tem društvom je prevzelo PD Ptuj.
SKLEP 14/8-11-2012: Upravni odbor PZS s soglasjem MDO PD Podravja sprejema v članstvo PZS Planinsko društvo Piramida
Maribor – Ptuj in skladno s statutom PZS bo mentorstvo za 2 leti prevzelo PD Ptuj.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Vlogo za sprejem v Planinsko zvezo Slovenije je poslalo tudi Planinsko društvu Novo mesto. Pri preverjanju dokumentacije in pridobivanju soglasja MDO PD Dolenjske in Bele Krajine, je bilo ugotovljeno, da je član PZS, PD Krka Novo mesto, sprožilo postopek na UE
Novo mesto glede uporabe imena novega društva. Iz novo nastalega društva so nekaj dni pred sejo UOPZS sporočili, da so na UE Novo
mesto vložili zahtevek za spremembo imena PD Novo mesto v Pohodno društvo Novo mesto in priložili kopijo vloženega zahtevka za
spremembo imena društva.
Po razpravi v kateri so sodelovali Rudi Skobe, Miro Eržen, Borut Vukovič, Drago Horjak, Marinka Koželj Stepic je bil v glasovanje podan:
SKLEP 15/8-11-2012: Upravni odbor PZS s soglasjem MDO PD Dolenjske in Bele Krajine sprejema Pohodno društvo Novo mesto
v članstvo PZS z dnem izdaje odločbe Upravne enote Novo mesto, s katero bo potrjena sprememba imena društva iz Planinskega
društva Novo mesto v Pohodno društvo Novo mesto in v statutu umaknjen tudi opis znaka PD Novo mesto.
Sklep je bil sprejet z 12 glasovi ZA in 3 glasovi PROTI (Slavica Tovšak, Marinka Koželj Stepic, Borut Vukovič).
AD. 9 Soglasje k programom dela MDO PD-jev za leto 2013
Anton Purg je opozoril na en spuščen program iz njihovega MDO PD-ja, generalni sekretar je pojasnil, da se bo pregledalo in se ga
naknadno vneslo v program. Marinka Koželj Stepic je vprašala ali se bomo držali navodil, ki smo jih prejeli ali bo pisal programe vsak
po svoje želi, da bi bili vsi enotni. Predsednik PZS je pozval koordinatorico za MDO PD-je, da predlaga kako bi zadevo uskladili in
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poenotili z vsemi MDO PD-ji. Jurček Nowakk predlagal, da ker imamo koordinatorko in predstavnico v predsedstvu, v izogib temu
predlaga, da se vsaj 2x letno predsedniki MDO PD-je dobijo na skupnem sestanku in se uskladijo.
Po razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 16/8-11-2012: Upravni odbor PZS skladno s sklepom skupščine PZS 2013 in na predlog posameznih meddruštvenih odborov potrjuje programe dela za leto 2013 za: MDO PD Posočja, MDO PD Gorenjske, MDO PD Kamniško–Bistriškega območja,
MDO Primorsko–Notranjskih PD, MDO Dolenjske in Bele Krajine, MDO PD Ljubljane, MDO PD Zasavja, MDO PD Podravja,
MDO PD Notranjske, MDO PD Koroške, MDO PD Pomurja in Savinjskega MDO PD.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 10 Soglasje k delitvi sredstev planinskega sklada za leto 2012
Generalni sekretar PZS je povedal, da je predsedstvo prejelo predlog Komisije za turno kolesarstvo, da bi jim iz sredstev Planinskega
sklada sofinancirali izdajo kolesarskega učbenika in predlog Komisije za tekmovalno turno smučanje, da bi s sredstvi Planinskega sklada
sofinancirali organizacijo tekmovanj za Slovenski pokal v turnem smučanju v sezoni 2012/2013.
Predsednik PZS je podal v glasovanje sklep:
SKLEP 17/8-11-2012: Upravni odbor PZS soglaša s sklepom predsedstva, da se iz sredstev Planinskega sklada, iz postavke »sredstva za komisije brez lastnih prihodkov«, nameni 500 € za sofinanciranje izdaje spletnega kolesarskega učbenika, ki ga bo izdala
Komisija za turno kolesarjenje PZS
Sklep je sprejet z 1 glasom proti (Anton Purg).
SKLEP 18/8-11-2012: Upravni odbor PZS soglaša s sklepom predsedstva, da se iz sredstev Planinskega sklada, iz postavke »sredstva za komisije brez lastnih prihodkov«, nameni 1.500 € za sofinanciranje tekem državnega prvenstva v sezoni 2012/13, zaradi
ponovnega zagona tovrstnih tekmovanj in zaradi vključitve tekmovalcev iz planinskih zvez s področja BMU.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 11 Imenovanja in razrešitve
• Odbor za članstvo (imenovanje)
Zaradi velikega obsega dela odbora za članstvo sta predsednik PZS in vodja odbora predlagala, da se v delo odbora vključi novega člana
in sicer Bojana Brezovarja, predsednika vsebinsko bogatega in zelo aktivnega društva iz Dolenjske. Bojan Brezovar je aktiven tudi kot
vodnik PZS in varuh gorske narave.
Bojan Rotovnik je v glasovanje podal:
SKLEP 19/8-11-2012: Upravni odbor na predlog predsednika in vodje odbora imenuje Bojana Brezovarja (PD Polet Šentrupert)
za člana Odbora za članstvo PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
• Odbor za članstvo (razrešitev)
V letu 2013 se bo upokojila računovodkinja PZS Vera Šmid. Po njeni upokojitvi se bo nekoliko reorganiziralo delo znotraj strokovne
službe PZS. Da bo prehod čim bolj tekoč, se bo za obdobje 15 mesecev zaposlilo Damjana Omerzuja, ki bo pokrival področje prijav in
poročil na razpise, pravne in nepremičninskih zadeve PZS in ureditev ustreznega arhiva s tega področja, ter nudil strokovno podporo
Odboru za pravne zadeve in Odboru za članstvo PZS.
Za njegovo zaposlitev so se pridobila sredstva iz Zavoda za zaposlovanje R Slovenije za obdobje 15 mesecev, za projekt v okviru programa
»Prvi izziv«, v višini 7.250 €. Ker zaposlitev v PZS ni združljiva z opravljanjem prostovoljnih funkcij, je bil v glasovanje podan:
SKLEP 20/8-11-2012: Upravni odbor PZS razrešuje Damjana Omerzuja (PD Bohor Senovo) z mesta člana Odbora za članstvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
• Pravna Komisija (razrešitev)
SKLEP 21/8-11-2012: Upravni odbor PZS razrešuje Damjana Omerzu (PD Bohor Senovo) z mesta člana Pravne komisije PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Mladinska komisija je imela v soboto 17. novembra na Igu volilni zbor MO in izvolila novo vodstvo.
SKLEP 22/8-11-2012: Upravni odbor PZS potrjuje sestavo Izvršnega odbora Mladinske komisije PZS za obdobje 2012 do 2014:
načelnik Matej Ogorevc (PD Domžale), člani: Petra Kolar (PD Vransko), Neža Lapajne (PD Idrija), Kaja Čeh (PD Matica Murska
Sobota), Andrej Barovič (PD Snežnik Ilirska Bistrica), Barbara Bajcer (PD Velenje), Domen Strle (PD Snežnik Ilirska Bistrica),
Aljaž Šemrov (PD Postojna), Monika Korenč (PD Nova Gorica), Urška Petek (PD Velenje), Anže Boh (PD Vuzenica), Štefan Matjaž
(PD Ljubno ob Savinji), Izidor Furjan (PD Ptuj), Domen Pirjevec (PD Ajdovščina), Tanja Brstilo (OPD Koper), Andrej Rožič (PD
Bohinjska Bistrica), Boštjan Borštnar (PD Janez Trdina Mengeš), Katja Maček (PD Šentjošt), Rok Kovšca (PD Krka Novo mesto)
in Maja Moškrič (PD Ljubljana–Matica).
Sklep je bil soglasno sprejet.
Komisija za gorske športe še ni oblikovana, ko bodo podani vsi predlogi, bo sklicana dopisna seja, na kateri se bo o tem odločalo.
AD. 12 Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Manja Rajh je ponovno vprašala (prvič je postavila vprašanje že na marčevski seji) zakaj pri Založbi PZS še vedno ni »zagledal luč sveta«
zemljevid Zahodno Pohorje, Dobrovlje in Menina planina in je prosila za podatek o datumu realizacije, ki bo »držal«.
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Generalni sekretar je odgovoril, da se realizacija izdaje zemljevida vleče zaradi priprave in obdelave podatkov o planinskih poteh. Slavica
Tovšak je predlagala, da se vse zadeve, aktivnosti v zvezi s tem prenese na Odbor za kartografijo, da bo zemljevid čim preje zagledal luč sveta.
Jurček Nowakk:
• Priprava pravilnika za MDO PD
• Priprava poslovnika za UO PZS
• Sodelovanje strokovnih delavcev z društvi za program Naveza
Predsednik PZS je odgovoril, da je priprava poslovnika o delu UO predvidena v izvedbenih nalogah statuta z določenimi terminskimi
roki. Borut Vukovič je pojasnil, da se bo pravilnik za MDO PD-je pripravil v naslednjem letu, v sodelovanju s predsedniki MDO PD-jev.
Generalni sekretar je pojasnil, da se je v portal Navezo pristopilo 180 društev, vnesenih je 46.000 kontaktnih oseb, 26.000 članov je v celoti
zaključeno, 9.000 članov pa je še v obdelovanju. V zadnjem mesecu so se zadeve zelo povečale in je novih članov v Navezo zelo veliko, iz
strokovne službe to pokriva Matjaž Šerkezi. Ker je delo društev v tem času tako intenzivno, da je zaradi tega vse skupaj bolj obremenjeno.
AD. 13 Razno
Generalni sekretar je prestavil novo člansko izkaznico PZS. Na izkaznici je klasični zapis (naziv društva, ime in priimek, naslov, datum
rojstva, QR koda, bar koda in poslanstvo oz. slogan Planinske zveze Slovenije Planinstvo kot način življenja. Na kartici bo tudi (nevidni)
čip, kjer bodo tudi zbrani vsi podatki. Kartica je velika kot bančna kartica.
Na koncu seje UO PZS je predsednik PZS še napovedal datum naslednje seje UO PZS, ki bo 7. marca 2013 ter vse povabil na delovno
skupščino, ki bo 12. januarja 2013 v Tržiču.
Seja je bila zaključena ob 18.30.
Zapisala:
Mija Damjan-Stegu,
vodja pisarne PZS
Matej Planko, 											
generalni sekretar PZS										
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Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

SKUPŠČINSKA PRILOGA

Vabilo in gradivo za Skupščino PZS
Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri

VSEBINA
Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije					
Program praznovanja 120-letnice organiziranega planinstva v Sloveniji		

3
4

PRILOGE
Navodilo za glasovanje		
Pooblastilo delegatu za ugotovitev sklepčnosti in za prevzem glasovnice
(pooblastilo se odda ob vstopu v dvorano)		
Prijava k razpravi

5
6
7

Ostalo gradivo za Delovno skupščino PZS je bilo objavljeno
v Obvestilih PZS, št. 4, december 2012.

NAČRT POTI

1 – Skupščina PZS in delavnica pred skupščino: Kulturni Center Tržič, Cankarjeva cesta 5, Tržič
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=cankarjeva+cesta+5%2C+tr%C5%BEi%C4%8D&hpa
ge=my&offset=0&selfld=0&acnum=10&foxsbar=page
2 – Parkirišče: pri Osnovni šoli Tržič, Šolska ulica 7, Tržič
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?hpage=my&q=osnovna%20%C5%A1ola%20
tr%C5%BDi%C4%8C%2C%20%C5%A0OLSKA%20ULICA%207
2

Številka: IZHP – 559/2012
Datum: 12. 12. 2012

V skladu z 28. in 43. členom Statuta Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS, junij 2012) in
sklepom 11. in 13. seje Upravnega odbora PZS

sklicujem
SKUPŠČINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki bo v soboto, 12. januarja 2013, ob 11. uri
v prostorih Kulturnega centra Tržič, Cankarjeva cesta 5, 4290 Tržič.
Predlog dnevnega reda Skupščine PZS:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in organov Skupščine PZS
Sprejem Poslovnika o delu Skupščine PZS
Predstavitev programa dela PZS za leto 2013 s poudarkom na praznovanju 120-letnice PZS
Volitve dveh podpredsednikov PZS
Izvedbene naloge novega statuta:
• Programska vodila PZS – izhodišča, terminski plan in imenovanje delovne skupine
• Predstavitev vzorčnih pravil za PD
• Predstavitev navodila o uporabi simbolov PZS
Informacija o delovanju Slovenskega planinskega muzeja od otvoritve do danes
Informacija o izvedeni delavnici pred skupščino
Razno

Pred skupščino bo od 9. ure dalje v prostorih Kulturnega centra Tržič potekala delavnica na temo: Merila za
razvrščanje društev v prednostne razrede (statut PZS, 32. člen, v. točka) ter obrazec za poročilo PD (statut
PZS, 42. člen). Delavnica bo del javne razprave o merilih, ki traja do 31. 1. 2013.

Predsednik Planinske zveze Slovenije
Bojan Rotovnik
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE - SKUPŠČINSK A PRILOGA

3

K točki 3:

PROGRAM PRAZNOVANJA 120-LETNICE
ORGANIZIRANEGA PLANINSTVA V SLOVENIJI
Datum

Dogodek

Organizator

Lokacija

27. 2.

Odkritje spominske plošče na mestu
ustanovitve Slovenskega planinskega
društva

PZS

Blagovnica Nama, Ljubljana

27. 2.

Svečana akademija ob 120. obletnici
ustanovitve Slovenskega planinskega
društva

PZS

Cankarjev dom, Ljubljana

2. 3.

20. Jurčičev pohod v počastitev
120-letnice SPD

MDO PD Ljubljane

Višnja gora–Muljava

15. 3.

Razstava Ivan Šumljak in 60. obletnica
Slovenske planinske poti

MDO PD Podravja

Maribor

17. 3.

Triglavski turni smuk 2013

VK PZS, KGŠ PZS, ZGVS

Triglavski turni smuk

12. 4.

Skupščina Planinske zveze Slovenije

PZS, soorganizator Savinjski MDO PD

Narodni dom, Celje

15.–19. 4.
16.–19. 4.

7. mednarodni festival gorniškega filma
Domžale

sodelovanje

Cankarjev dom, Ljubljana
Kino Metropol, Celje

17. 4.

Občni zbor in proslava PD Ljubljana–Matica
ob 120-letnici PD

PD Ljubljana–Matica

Ljubljana

maj, november

120 vrhov mladih

MK PZS

po Sloveniji

19. 5.

Srečanje in pohod planincev, 40-letnica PD
Logatec

MDO PD Notranjske

Notranjska

25. 5.

43. tabor ljubljanskih planincev in obeležitev
160. obletnice rojstva Frana Orožna

MDO PD Ljubljane, PD Obrtnik

Mihelčičev dom na Govejku, Govejek

25. 5.

Dan savinjskih planincev in obeležitev 120.
obletnice ustanovitve Savinjske podružnice

Savinjski MDO PD

Savinjski MDO PD

15. 6.

Dan slovenskih planincev in odprtje poletne
planinske sezone

PZS v soorganizaciji s PD Kamnik in PD
Ljubljana–Matica

Dom v Kamniški Bistrici

julij

Planinski dan za Slovence v zamejstvu in
tujini

PZS

Slovenski planinski muzej, Mojstrana

120. obletnica rojstva Jože Čopa

MDO PD Gorenjske

Aljažev dom v Vratih

4. 7.

Dan koroških planincev in obeležitev
PD Dravograd

MDO PD Koroške

Planinski dom Košenjak

4. 8.

Obeležitev 110. obletnice PD Ajdovščina

MDO PD Posočja

MDO PD Posočja

17. 8.

17. spominski pohod na Gorjance, srečanje
planincev Dolenjske in Bele Krajine

MDO PD Dolenjske in Bele krajine

Planinski dom pri Gospodični na
Gorjancih

25. 8.

Planinski dan 2013

PZS, planinska društva

Po Sloveniji

september

Proslava PD Kamnik ob 120-letnici PD

PD Kamnik

Kamnik

13.–14. 9.

Skupščina Združenja planinskih zvez
alpskega loka – CAA

PZS, CAA

PUS Bavšica

14. 9.

Dan zasavskih planincev in obeležitev
60. obletnice PD Dol pri Hrastniku

MDO PD Zasavje

Zasavje

29. 9.

35. pohod na Slavnik v počastitev 120-letnice
SPD

MDO Primorsko-Notranjskih PD

Slavnik

18.–20. 10.

Skupščina Združenja planinskih organizacij
Balkana – BMU

PZS, BMU

PUS Bavšica

7. 12.

Slovesna podelitev najvišjih priznanj PZS za
leto 2013

PZS, Mestna občina Koper, OPD Koper

Koper

december

Sklepna prireditev praznovanja
120-letnice SPD/PZS

PZS

Slovenski planinski muzej, Mojstrana

4

NAVODILO ZA GLASOVANJE
V skladu s 26. členom Statuta PZS (Obvestila PZS, št. 3, junij 2012) Skupščino PZS sestavljajo po en delegat iz vsakega društva, ki ima
za odločanje en glas.

Glasovalne kartone bodo delegati članov PZS prejeli ob predložitvi pooblastila za ugotavljanje sklepčnosti ob vstopu v prostor,
kjer bo zasedala Skupščina PZS.

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE - SKUPŠČINSK A PRILOGA
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ČLAN PZS ___________________________
		

ZA UGOTOVITEV
SKLEPČNOSTI

(planinsko društvo, klub)

ODDATI OB VSTOPU
V DVORANO

POOBLASTILO
____________________________________________ JE DELEGAT/KA
		

(ime in priimek)

NA ZASEDANJU SKUPŠČINE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
dne 12. januarja 2013.

ČLAN PZS
___________________________

PREDSEDNIK
							

MP
__________________________________
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PRIJAVA K RAZPRAVI
NA SKUPŠČINI PZS, dne 12. januarja 2013

DELEGAT
__________________________________________________________
(ime in priimek)
ČLAN
__________________________________________________________
(naziv člana PZS - društvo, klub)
PRIJAVLJAM RAZPRAVO K TOČKI DNEVNEGA REDA
___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
VSEBINA RAZPRAVE:

PREDLOG SKLEPA:

ODDAJTE PREDSEDNIKU DELOVNEGA PREDSEDSTVA NA ZAČETKU ZASEDANJA SKUPŠČINE PZS
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE - SKUPŠČINSK A PRILOGA
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BELEŽKA
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