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Izdajatelj Planinska zveza Slovenije, Dvorakova ulica 9 (p. p. 214), 1001 Ljubljana, urednica Zdenka Mihelič, zdenka.mihelic@pzs.si,
oblikovanje in prelom Media Center, Marko Gorjup s.p., tisk Fotolito Dolenc d.o.o., naklada 700 izvodov, april 2013.
Spletna stran www.pzs.si, Facebook: http://www.facebook.com/PlaninskaZvezaSlovenije
Twitter: @planinskazveza
Prispevke za objavo v Obvestilih PZS pošljite na naslov obvestila@pzs.si.
Naslovnica: Narava nas vabi v zeleni objem, foto Stane Babič
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport RS in
Fundacija za šport.
Strokovna služba PZS (faks: 01 43 45 691, info@pzs.si)
Uradne ure Strokovne službe PZS (tudi Planinske založbe):
ponedeljek in četrtek: od 9.–15. ure,
sreda: od 9.–17. ure,
petek: od 9.–13. ure.
Odmor za malico: 10.30–11.00.

Generalni sekretar: 01 43 45 682
generalni.sekretar@pzs.si

Blagajna: 01 43 45 688
katarina.macek@pzs.si

KPP, GK, KVGN: 01 43 45 683
klemen.petek@pzs.si

Tajništvo: 01 43 45 680
mija.stegu@pzs.si

Računovodja: 01 43 45 692
vera.smid@pzs.si

Trženje: 041 560 117
natalija.marovt@pzs.si

Planinska založba: 01 43 45 684
planinska.zalozba@pzs.si

MK, VK: 01 43 45 689
veronika.susman@pzs.si

Odbor za članstvo, Odbor za pravne zadeve:
01 43 45 680, damjan.omerzu@pzs.si

Koledar PZS: 01 43 45 684
koledar@pzs.si

KA, KOTG, OUP, KTK: 01 43 45 686
matjaz.serkezi@pzs.si

Spletna stran PZS, E-novice PZS:
spletne.strani@pzs.si, enovice@pzs.si

Računovodstvo: 01 43 45 687
ursa.mali@pzs.si

KŠP, KGŠ: 041 643 945
tomo.cesen@pzs.si

Predstavnica PZS za odnose z javnostmi:
041 222 358, zdenka.mihelic@pzs.si

Planinski vestnik: 01 43 45 690
pv@pzs.si
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AKTUALNO V PLANINSKI ZVEZI
SLOVENIJE
Vsebinsko
polna 15. seja
Upravnega
odbora PZS
Zdenka Mihelič

V

četrtek, 4. aprila 2013, je v prostorih Gospodarske zbornike Slovenije potekala
15. seja Upravnega odbora Planinske zveze
Slovenije. Od 26 članov Upravnega odbora
PZS se jih je udeležilo 16 (61,5 %). Sejo je vodil
predsednik PZS Bojan Rotovnik.
V dnevnem redu so člani UO PZS potrdili
zapisnik prejšnje seje, generalni sekretar je
predstavil pestro dejavnost planinske organizacije na mnogih področjih od zadnje seje
do sedaj; obravnavali pa so Svečano skupščin
PZS s podrobnim pregledom predvidenega
dogajanja v petek, 12. aprila 2013, v Celju z
udeležbo najvišjih gostov mednarodnih organizacij, kjer smo člani oz. sodelujemo kako
drugače; člani UO PZS so podali soglasje k
Pravilniku Komisije za turno kolesarstvu PZS,
seznanili so se s finančnim poslovanjem PZS,
ki sta ga predstavila generalni sekretar PZS
Matej Planko in računovodkinja Vera Šmid.
Pod točko planinsko gospodarstvo so potrdili pravilnik Družinam prijazna planinska
koča, spremembo kategorije Doma pri Izviru
Završnice iz III. v II. kategorijo, potrdili so
najvišje cene določene oskrbe in nočitev v
planinskih kočah od letos naprej, pa glede
prenosa 9/10 lastništva na Mihovem domu
in Koči na Gozdu na PD Kranjska Gora po
sklepu skupščine l. 1999, predstavljena je bila
zadeva o Domu v Tamarju, pa glede Tončkovega doma na Lisci, aneksa o pogodba o

prenosu nepremičnin na PD in izhodišča za
ažuriranje stanja nepremičnin v poslovnih
knjigah PZS. Na podlagi operativnega načrta
izvajanja novega Statuta PZS so potrdili vsebino obrazca za redno poročanje planinskih
društev in brez pripomb so bili člani na pravilnik o raziskovalni dejavnosti (1. obravnava).
Podali so soglasje k predlogom delitev sredstev Planinskega sklada za leto 2013.
Za lokaciji oz. soorganizacijo Skupščine
PZS 2014 se je javilo PD Krka Novo mesto,
za skupščino leta 2015 pa PD Lisca Sevnica.
Obe društvi povezujeta omenjeni letnici s

svojima obletnicama delovanja. Informacijo o Muzeju športa je podal podpredsednik
PZS Miro Eržen. Med pobudami in vprašanji
ter v točki razno so sodelovali člani UO na
različne teme (finančno poslovanje, Fundacija
za šport, srečanje vodij MDO PD, vodenje
prostovoljnih ur ...). Na seji so člani UO PZS
aktivno sodelovali, saj so med drugim vodje MDO PD gradivo predelali tudi na sejah
MDO PD, na podlagi teh pa so podali tudi
mnenja, vprašanja in pobude.
Naslednji seji Upravnega odbora PZS
bosta 13. junija in 19. septembra 2013.

Skupščina Planinske zveze
Slovenije 2013
VABIMO VAS NA
SKUPŠČINO PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
ki bo v petek, 12. aprila 2013, ob 16.30,
v prostorih Narodnega doma Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, v Celju.
Predlog dnevnega reda Skupščine PZS:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in organov Skupščine PZS
2. Vsebinsko in finančno poročilo organov PZS za leto 2012
3. Poročilo Nadzornega odbora PZS in Častnega sodišča PZS za leto 2012
4. Razprava in potrditev poročil
5. Okvirni vsebinski in finančni program dela PZS za leto 2014
6. Častni kodeks slovenskih planincev
7. Razno
Skupščina PZS bo obogatena tudi s
kulturnim programom ob 120-letnici
organiziranega planinstva na Slovenskem in predstavitvami mednarodnih
organizacij, kjer smo člani in z njimi
sodelujemo.
Po Skupščini PZS bo v Narodnem
domu Celje za vse udeležence pripravljena pogostitev.
Predsednik Planinske zveze Slovenije
Bojan Rotovnik

Na seji Upravnega odpora PZS,
foto Zdenka Mihelič
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

NAČRT POTI: A – Skupščina PZS,
Narodni dom Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, Celje, IZVOZ
Z AVTOCESTE: CELJE – CENTER.
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Razstava o
Ivanu Šumljaku
in 60-letnici
Slovenske
planinske poti
Slavica Tovšak

1

5. marca so v razstavišču Pokrajinskega arhiva v Mariboru odprli razstavo o Slovenski
planinski poti. Razstavo je pripravil MDO PD
Podravja v sklopu 120-letnice praznovanja
ustanovitve SPD v sodelovanju s PD Maribor
Matica in Pokrajinskim arhivom Maribor.
V prepolni dvorani so obiskovalci v uvodnem delu prisluhnili sklopu predstavitvenih
predavanj, vezanih na SPP. V uvodnem delu
je osebnost Ivana Šumljaka predstavil Srečko
Pungartnik, član PD Maribor Matica, ki je
Šumljaka tudi osebno poznal. Spregovoril je
o njegovem življenju, delovanju v društvu in
rojstvu magistrale, kakor je poimenoval prvo
vezno pot v Evropi in na svetu sploh. V Pokrajinskem arhivu so dodali arhivsko gradivo, iz
katerega je razvidno, da je bil denimo Šumljak
odličen dijak mariborskega učiteljišča, dodani
pa so tudi nekateri njegovi osebni predmeti.
Bil je nosilec značke markacistov št. 1., odličen
predavatelj, fotograf, slikar. Razstavljen je tudi
njegov akvarel Motiv s Pohorja. Anekdote iz
Šumljakovega življenja, ki jih je nanizal Srečko Pungartnik, so prisotnim odkrile značaj
planinca, vizionarja, predvsem pa skromnega
popotnika, avtorja prve planinske poti.

Ob odprtju razstave je potekala razprava in
predstavitev Ivana Šumljaka, foto Edvard Harb

Igor Mlakar, načelnik Komisije za planinske poti PZS, je predstavil značilnosti SPP v
sliki in besedi. Opozoril je na vseslovensko
akcijo markiranja poti in značilnosti, ki jih ob
tej poti lahko srečamo. Med prvimi dobitniki
znaka SPP sta bila tudi Stanka in Tone Demšič
iz PD Tam. Tone je slikovito opisal tedanjo
hojo, planinske koče, tedanjo opremo in obžalovanje, da so bili tedaj fotoaparati redkost.
Ob zadržanosti Klemna Trilerja je njegov
podvig, ko je v letu 2012 v rekordnem času
8 dneh 14 urah in 45 minutah pretekel SPP,
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predstavil Uroš Feldin, njegov spremljevalec
na tem podvigu in rojak. Predstavil je tudi
svoje izkušnje, saj že osmič osvaja vrhove in
doline te čudovite poti. Marko Lenarčič, direktor GIZ Pohodništvo in kolesarjenje, je
podal nekaj misli o možnosti uporabe SPP
kot turistične zanimivosti.
Razmišljanja o SPP je strnil predsednik
PZS Bojan Rotovnik, ki je poudaril pomen
SPP za planinstvo, aktivnosti, ki se bodo v
letošnjem letu še zvrstile in povabil prisotne
k ogledu razstavnih panojev.
Razstava je na 12 panojih zajela utrinke
iz SPP in zaključuje z vabilom, da se planinci
podajo na pot. Razstava, ki jo je pripravila Slavica Tovšak, je rezultat sodelovanja in pripravljenosti mnogih planincev, ki so brezplačno
darovali fotografske posnetke, ki so jih ujeli
na poti. Iz njihove bogate zakladnice bi lahko
pripravili še nekaj razstav. Posebno zahvalo so
si prislužili: Alenka Galun, Ciril Tovšak, Srečko
Pungartnik, Ernest Preglav, Maruška Lenarčič, Valter Valenčič, Andrej Stritar in drugi.
Naslednji dan so se člani PD Maribor Matica
in člani Odbora za poti pri MDP PD Podravja,
simbolično odpravili na pot, ki jo je pred 60 leti
tako čudovito začrtal profesor Ivan Šumljak.

Sledi časa: 120
let Planinske
zveze Slovenije
Zdenka Mihelič

V

nedeljo, 31. marca 2013, dopoldne je
na prvem programu Radia Slovenija
potekala oddaja o 120-letnici Slovenskega
planinskega društva/Planinske zveze Slovenije. Gosti v oddaji: Matej Planko, generalni
sekretar PZS, Elizabeta Gradnik, kustosinja
Slovenskega planinskega muzeja in Peter
Mikša, uni. dipl. zgodovinar, soavtor knjige
Slovensko planinstvo (2011, PZS).

»Kako, da je po vseh slovenskih hribih, kamor koli pelje pot, videti le tuje delo? Tuja roka
zaznamuje pota, postavlja koče in napravlja
na naših slovenskih tleh le nemške napise in
kažipote. Komu? Večinoma le nemško govorečim hribolazcem!« Tako so se med izletom na
Stol sredi poletja leta 1892 hudovali piparji
Hauptman, Škof in Korenčan in ob slovesu
drug drugemu obljubili, da bodo začeli zbirati
somišljenike za ustanovitev Slovenskega planinskega društva. Med zgodovinskimi mejniki 120 let dolge »poti« PZS od začetkov do
danes se je urednik in avtor oddaje Dušan
Berne z gosti sprehodil po Sledeh časa.

Pomladno
urejanje 2013
Peter Misja

M

noge države, med njimi tudi članice
Evropske unije, že vrsto let pozivajo
prebivalstvo k odgovornemu odnosu do narave in njenih bogastev. Vsak, še tako majhen
prispevek, tudi posameznikov, lahko pripomore k ohranitvi naše neizmerne dobrine –
čistega in zdravega okolja. Vabljena tudi planinska društva/klubi! Pomemben prispevek
k prizadevanjem je tudi naš skupni projekt
Pomladansko urejanje in vzdrževanje čistega
okolja, ki ga že vrsto let spodbuja in usklajuje
Turistična zveza Slovenije.
Namen vseslovenske spomladanske akcije je urejati okolje, da bo privlačno tako za
prebivalce kot za obiskovalce Slovenije, prispevati k ozaveščanju in s tem tudi h kakovosti
življenja. Dejavnosti, ki so hkrati tudi uvod
v projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna,
so usmerjene v urejanje bivalnega okolja, podeželja, nabrežij potokov, jezer, rek in morja,
gozdnega prostora, okolice prometnih poti.
Predlagamo, da tudi vi organizirate akcije
urejanja in čiščenja okolja, divjih odlagališč,
odpadkov ... Občine, društva, podjetja, šole in
krajevne skupnosti povabite, naj se udeležijo
tudi letošnjih akcij in prispevajo k urejenemu,
čistemu in prijaznemu okolju. Ne čakajte, da
vas bodo spodbudili drugi, bodite pobudnik
in organizator vi!
V marcu in aprilu sta tudi svetovni dan
voda (ki je bil 22. marec) in svetovni dan zemlje (22. april) in v tem obdobju tradicionalno
potekajo tudi naše akcije čiščenja.
Prosimo vas, da Turistično zvezo Slovenije
obvestite o organiziranih akcijah (tudi če ste
že imeli akcijo) prek elektronske najave akcije, ki se nahaja na http://ebm.si/p/cistilne/
vnosakcije.php. Vaša najava se bo avtomatsko
uvrstila v skupno tabelo vseh čistilnih akcij
na http://ebm.si/p/cistilne/.

DELO KOMISIJ PZS

DELO KOMISIJ PZS
KOMISIJA ZA
ALPINIZEM
Plezalni vikend v
Ospu
Miha Habjan

K

omisija za alpinizem (KA) PZS je v program aktivnosti 2013 vključila tudi zimski plezalni tabor za perspektivne alpiniste.
Žal se je ta zaradi logistike, časa in vremenskih
razmer letos izmuznil. Smo pa za perspektivce v marcu, na hitro, organizirali plezalni
vikend v Ospu.
Udeleženci: Klemen Žumer (AO PD Radovljica), Matevž Mrak (AO PD Radovljica),
Nejc Klemenčič (AO PD Tržič), Janez Svoljšak (AO PD Kranj), Nejc Kurinčič (Soški
AO), Rok Kurinčič (Soški AO), Blaž Kramer
(AAO), Rok Benkovič (AO PD Domžale),
Marko Mavhar (AO PD Grmada Celje), Tadej Kračun (AO PD Grmada Celje), Miha
Šosterič (AO APD Kozjak Maribor) in Miha
Habjan (KA, AAO). Nekaj fantov zaradi obveznosti ni prišlo.
Namen plezalnega vikenda je bil plezanje
v osapskih stenah, predstavitev aktivnosti za
perspektivne alpiniste v organizaciji KA PZS
v 2013 (alpinistični tabori), strokovno predavanje in seveda druženje mladih alpinistov.
Zato smo na plezalni vikend povabili tudi
člane SMAR. Udeleženci: Martin Žumer
(AO PD Radovljica), Tadej Krišelj (AO PD
Kamnik), Luka Stražar (AAO), Luka Lindič
(AO PD Celje – Matica), Luka Krajnc (AO
PD Celje – Matica) in Marko Prezelj (vodja
SMAR, AO PD Kamnik).

V soboto smo plezali v Babni in v Mišji
peči ter se po 16. uri se dobili pri Silvu Karu
v Ospu (kjer smo tudi prespali). Sledilo je
sproščeno sončno sobotno popoldne. Fantom
sem predstavil alpinistične tabore v 2013 (na
sporedu so trije: tabor Tamar, poletni tabor
nekje v Alpah in jesenski tabor v Chamonixu)
in pomen statusa (naziva) alpinist. Sledila je
večerja, nato pa strokovno predavanje dr.
Nade Rotovnik Kozjek o prehrani športnikov
s poudarkom na prehrani alpinistov. Slišali
smo vlogo prehranjevanja (vrhunskih) športnikov pri treningu, plezanju (s poudarkom na
višini) in vsakodnevnem življenju. Odlično
predavanje, ki je marsikomu dalo misliti o prehranskih navadah, napakah in pravih poteh.
Sledil je sproščeni večer s klasičnimi alpinističnimi temami, tokrat s poudarkom (v
znamenju večernega predavanja) na polnjenju
glikogenskih rezerv za nedeljski plezalni dan.
Ker je bila vremenska napoved za nedeljo
v gorah relativno ugodna je nekaj fantov odšlo
domov, ostali smo prespali in v nedeljo odšli plezat v Babno, naveza tudi v veliko osapsko steno.
Vikend oz. tabor je bil tokrat namenjen
predvsem druženju mladih alpinistov, morda
kot uvod v nadaljnjo alpinistično sezono 2013,
naslednji tabori bodo že s konkretnimi alpinističnimi cilji. Perspektivcem smo tekom večera
predstavili tudi idejo in delovaje SMAR ter se
pogovarjali o plezalnih ciljih in planih. Ostaja
zaveza KA PZS za naslednje leto, ko bomo
poskusili izpeljati zimski tabor v naših gorah.
Ideja o druženju mladih perspektivnih
alpinistov in članov SMAR je po moji oceni v
celoti uspela. Močno upam in želim, da nam
bo obe skupini uspelo ponovno združiti na
plezalnem poletnem taboru.

Zbor načelnikov
alpinističnih
kolektivov
2013 z veliko
udeležbo
Zdenka Mihelič

Vikend plezanja je bil namenjen tudi druženju,
foto Marko Prezelj
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

V

sredo, 13. marca 2013, je v Domžalah
potekal redni Zbor načelnikov alpinističnih kolektivov, ki so se ga načelniki udeležili
v velikem številu. Glavna prioriteta delovanja

in usmerjanja KA PZS še vedno ostajajo tri
aktivnosti: vzgoja in izobraževanje, vrhunski
alpinizem ter podpora mladih perspektivnih
alpinistov. Načelnik komisije je Miha Habjan,
njeni člani pa Alen Marinovič, Rok Dečman,
Jasna Pečjak in Matej Kladnik.

Zbora se je udeležilo veliko predstavnikov alpinističnih odsekov in klubov,
foto arhiv Toneta Škarje

Na zboru so pregledali delo v preteklem
letu, realizirane sklepe z zadnjega zbora načelnikov, poročilo pa so tudi potrdili. Načelnik
Komisije za alpinizem PZS Miha Habjan je
predstavil tudi načrte za 2013 in širše.
Program dela alpinistične dejavnosti je
ustaljen in zajema podporo najkvalitetnejšim
akcijam v tujih gorstvih, podporo najkvalitetnejšim akcijam (vzponom) v domačih in
tujih Alpah, programe kategoriziranih vrhunskih alpinistov, mladinsko reprezentanco
(akcije), organizacijo taborov za mlade perspektivne alpiniste doma in v tujini, mednarodno sodelovanje, tekmovalno ledno plezanje,
vzgojo in izobraževanje z vsemi tečaji, izpiti
in seminarji, sodelovanje z alpinisti veterani,
promocijo alpinizma širši ne-alpinistični javnosti, sprotno reševanje zadev na področju
alpinistične dejavnosti, tesno sodelovanje s
KOTG, predsedstvom in službami PZS, s posameznimi alpinisti ter z zunanjimi sodelavci
in organizacijami ter ostalo. Poleg ustaljenih
programov je v planu tudi nekaj novih akcij
in nekaj sprememb pri organizaciji in delovanju same KA.
Glavna prioriteta delovanja in usmerjanja KA še vedno ostajajo tri aktivnosti:
vzgoja in izobraževanje, vrhunski alpinizem ter podpora mladih perspektivnih alpinistov. Ob nedavnih, med alpinisti dobro
sprejetih, spremembah pri načrtovanju ter
izvajanju procesov vzgoje in izobraževanja,
ostaja glavna skrb KA razvoj, usmeritev in
dolgo(kratko)-ročna vizija slovenskega vrhunskega alpinizma. Poleg ustaljenih akcij
KA si prizadevamo še dopolnitev organizirane plezalne aktivnosti predvsem za mlade
perspektivne alpiniste.
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Načelnik Miha Habjan je med plani še
poudaril: »2013 in zlasti začetek 2014 bo v
znamenju formalne združitve KA in KOTG, za
kar po potrebno kar nekaj priprav in aktivnosti. Zaradi splošnega stanja v slovenski družbi
in »pritiskov« ter (negativnih) sprememb pri
podpori alpinizma s strani države bo potrebno
nekaj prilagoditev v načinu in vsebini dela oz.
delovanja KA (sistemske in kadrovske spremembe). KA PZS si želi in pričakuje večje
sodelovanje z alpinističnimi odseki ali klubi.
Ta je sedaj skoraj na mrtvi točki. Kje so razlogi in kako se da izboljšati sodelovanje? Tu bo
potrebno napraviti nekaj potez, verjetno na
obeh straneh. Dela je in bo veliko, zato bo KA
v bližnji prihodnosti iskala nove člane, ki bodo
pripravljeni aktivno sodelovati pri reševanju
ter realizaciji obstoječih in novih projektov na
področju alpinizma.«

Dobitniki
Zlatega cepina –
Piolets d'Or 2013

Glede na izjemnost vseh šestih nominiranih vzponov se je mednarodna žirija, kateri
je predsedoval britanski alpinist Stephen Venables in katere član je bil tudi naš Silvo Karo,
odločila, da podeli 21. Zlati cepin – Piolets
d'Or 2013 vsakemu izmed 6 nominiranih
vzponov, kar nakazuje tudi na možno pot prireditve s poudarkom na raznolikosti vnaprej.
PREJEMNIKI so torej alpinisti vzponov:
• Kyashar (6770 m), Nepal
• Shiva (6142 m), Indija
• Muztagh Tower (7284 m), Pakistan
• Baintha Brakk - Ogre (7285 m), Pakistan
• Kamet (7756 m), Indija
• Nanga Parbat (8125 m), Zahodna Himalaja, Pakistan
Opisi vseh 6 vzponov, prejemnikov Zlatega
cepina 2013:
www.pzs.si/novice.php?pid=7962.
S posebno omembo dveh vzponov na
Cerro Torre v letu 2012 (jugovzhodni raz
Cerro Torre, 3128 m), ki ju je žirija Piolets
d'Or 2013 še posebej izpostavila, so še pose-

bej usmerili pogled na pomembnost načina
vzpona in dediščine, spodbujanje spoštovanja
prihodnjih generacij in na etični vidik, ko
za seboj alpinisti ne puščajo nobenih sledi
v smeri/gori.
Zlati cepin za življenjske dosežke 2013
pa je prejel avstrijski alpinist Kurt Diemberger (desno) z izjemnim opusom smeri
v Alpah in drugod posvetu, tudi v Himalaji (Gešerbrum II, K2, Broad Peak, Everest,
Makalu, Manaslu ...). Več na povezavi. To je
že peti prejemnik Zlatega cepina za življenjske dosežke na področju alpinizma, ki se
od lani imenuje Nagrada Walterja Bonattija
– Bonattiju v spomin. Dosedanji prejemniki nagrade za življenjske dosežke: Walter
Bonatti, Reinhold Messner, Doug Scott in
Robert Paragot.
Več o Zlatem cepinu 2013 in slovenskih
prejemnikih Zlatega cepina, zadnjega sta
prejela Luka Stražar in Nejc Marčič leta 2012
za smer Sanjači zlatih jam v 2011:
www.pzs.si/novice.php?pid=8072.

Zdenka Mihelič

P

odelitev 21. Zlatega cepina je potekala od
3. do 6. aprila 2013 v Chamonixu in Courmayeurju (Italija), v petek, 5. aprila, pozno
zvečer pa so razglasili prejemnike.
Zlati cepin (Piolets d'Or) pomeni praznovanje najbolj raziskovalnega, ambicioznega,
kreativnega, estetskega, drznega in pustolovskega vzpona preteklega leta.
Od 2009 je pri podeljevanju Zlatega cepina dana možnost, da več vzponov prejme
to najvišjo nagrado v svetu alpinizma. Prav
tako od takrat podeljujejo nagrado za življenjske dosežke, s čimer se sprejemajo bistvene
raznolikosti v alpinizmu. Zlati cepin hkrati
s premišljenim namenom spodbuja idealen
alpski slogi s poudarkom na skrbi, varovanju
gorske narave.
Leto 2012 je bilo izjemno leto za prelomne vzpone, kar odraža vrednote Zlatega
cepina. Žirija si je prizadevala za zožitev vseh
vzponov širšega izbora 72 vzponov v letu 2012
v 18 državah - med njimi sta bila tudi vzpon
Urbana Novaka na K7 (vzhodna stena) in
smer Modri dirkač na Janak Luke Stražarja
in Nejca Marčiča – izbrati šest vzponov, ti pa
so bili resnično izjemni.
Tako nova smer na šesttisočak ali po najdaljšem grebenu na 8000-tisočak, kakor tudi
vzponi na že ikonsko gledane gore – vsem pa
je bilo nekaj skupno: vsi vzponi so šli prek
vrha, imeli drugačen sestop in vsak vzpon
je v svojem načinu ohranjal izredno visoko
raven zahtevnosti.
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Vsi alpinisti nominiranih in nagrajenih vzponov na podelitvi, foto Pascal Tournaire

Razpis izpitov za naziv alpinist v
letu 2013
Komisija za alpinizem PZS

K

omisija za alpinizem PZS razpisuje izpite za naziv alpinist v letu 2013. Izpiti bodo potekali
maja (popravni izpiti junija), izpitna tura pa septembra 2013.

Izpiti za naziv alpinist bodo potekali po naslednjem programu:
Datum

Izpitni rok

Tematika

sobota, 11. maj

1. rok

Zimska in ledeniška tehnika,
prva pomoč

nedelja, 12. maj

1. rok

Letna tehnika

torek, 14. maj

1. rok

Teorija

sobota/nedelja, 1.–2. junij

Popravni rok

Praktični del

torek, 4. junij

Popravni rok

Teorija

16. junij–30. september

Izpitna tura

DELO KOMISIJ PZS

Vse obveščanje bo potekalo izključno prek
elektronske pošte vseh prijavljenih, prav tako
bo vse objavljeno na spletni strani KA PZS
pod rubriko Usposabljanje.
Kotizacija za izpite je 100 €, za popravni
rok pa 50 €.
Na osnovi prijav in v primeru izpolnjevanja
vseh pogojev bo vsem kandidatom (oziroma njihovim odsekom/klubom) PZS poslala
račun. Zato kotizacije ne plačujte vnaprej.
Rok prijav je petek, 19. april 2013, in jih je
treba poslati na naslov:
PZS, Komisija za alpinizem – izpiti za alpiniste, p. p. 214, 1001 Ljubljana.
Posebna 5-članska komisija bo pregledala
ustreznost prijav v torek, 23. aprila 2013.
Pripravljalni seminar praktičnih vsebin (sicer neobvezen) vseh kandidatov bo v Kranju:
v četrtek, 18. aprila 2013, ob 18. uri, na plezalni steni v dvorani Zlato polje v Kranju.
Prijava mora vsebovati (Prijavnica je na
www.ka.pzs.si/novice.php?pid=8051):
1. obrazec »Prijava na izpit za naziv alpinist«
2. obrazec »Potrdilo o opravljenem izpitu za
starejšega pripravnika«
3. obrazec »Izjava o primernem zdravstvenem stanju«
Opozarjamo, da kasnejših prijav v nobenem
primeru ne bomo upoštevati.
Vsem kandidatom priporočamo, da si natančno preberejo prilogo Izpiti za naziv alpinist
2013 – INFO, ki je priloga tega dopisa.
Vse morebitne nejasnosti na:
alen.marinovic@gmail.com.

1) Upoštevalo se bo samo popolne prijave,
oddane do zgoraj navedenega roka (19.
april 2013) in pripravljene v skladu s temi
navodili.
2) Za kategorizacijo lahko kandidirajo samo
v tekočem letu registrirani alpinisti.
3) Kandidat lahko odda največ 20 vzponov,
s katerimi kandidira za kategorizacijo,
na obrazcu »Pregled tur«, ki je priložen.
3a) Za vse prvenstvene vzpone se poleg obvezne skice pošlje tudi fotografijo stene
z vrisano smerjo, sicer se smeri ne more
upoštevati za kategorizacijo.
3b) Za vse smeri izven Slovenije je potrebno
priložiti skico.
3c) Za prvenstvene vzpone in vse vzpone
izven Slovenije izpolnite priloženi obrazec
»ocene po raztežajih«, v katerem navedite ocene vseh posameznih raztežajev
v smeri.
4) Alpinisti, ki so bili poškodovani, naj poleg
prošnje za podaljšanje razreda priložijo
originalno zdravniško spričevalo o poškodbi.

po novem pokalu. Skupni seštevek svetovnega
pokala v težavnosti ter kombinaciji bo Ptujčanka branila kot novopečena pripadnica
športne enote Slovenske vojske. Vrhunska
tekmovalka je pogodbo o zaposlitvi z ministrstvom za obrambo podpisala v letošnjem
marcu.
Letos bo sezona znova zanimiva, predvsem za nas in naše tekmovalce. Kar dvakrat
se bo karavana najboljših športnih plezalcev
sveta ustavila v Sloveniji, ko bo za Slovence
zagotovo pravi vrhunec – najprej 11. do 12.
maja v Log - Dragomeru na tekmi SP v balvanih, čisto na koncu sezone, 16. in 17. novembra, pa bo Kranj znova gostil zaključek
svetovnega pokala v težavnosti.

Obenem, prosimo, da tisti alpinisti, ki
bodo oddali prijavo za kategorizacijo prvič
oz. obrazca do sedaj še niso izpolnili, »Prijava za uveljavljanje statusa kategoriziranega
športnika« , da ga izpolnijo.

ČLANI: Domen Škofic (ŠPO PD Radovljica),
Urban Primožič (PK Škofja Loka), Klemen
Bečan (ŠPO PD Tržič), Jernej Kruder (ŠPO
PD Celje – Matica), Jure Raztresen (PK Škofja
Loka), Sergej Epih (PK Škofja Loka), Jure
Bečan (ŠPO PD Tržič)

Vsi obrazci na:
www.ka.pzs.si/novice.php?pid=8074.

KOMISIJA ZA
ŠPORTNO
PLEZANJE

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju
ČLANICE: Mina Markovič (PK 6b Ptuj),
Maja Vidmar (PK Škofja Loka), Katja Vidmar (PK Škofja Loka),Tina Šušteršič (AO PD
Kranj), Tjaša Kalan (AO PD Kranj), Mateja
Hohkraut (PK Laško)

STROKOVNI TIM
Selektor: Simon Margon
Trener: Roman Krajnik
Pred začetkom sezone smo se pogovarjali
s selektorjem članske reprezentance Simonom Margonom, preberite si ga na spletnem
mestu PZS, www.pzs.si/novice.php?pid=8000.

Kategorizacija
Svetovni pokal
za leto 2013 pomladanski rok v športnem
plezanju IFSC
Komisija za alpinizem PZS
2013
se registrirane člane alpinističnih odse-

V

kov/klubov - kandidate za kategorizacijo
- prosimo, da oddajo seznam alpinističnih
tur v sezoni 20012/2013 (obdobje od 16. 4.
2012 do 15. 4. 2013) najkasneje do petka,
19. aprila 2013.
Prijave za kategorizacijo sprejemamo izključno v elektronski obliki naslov:
alpinizem@pzs.si, zadeva: kategorizacija_
pomlad13.

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Zdenka Mihelič

S

vetovni pokal v športnem plezanju IFSC 2013
se je začel s tekmo s prvo tekmo v balvanskem plezanju, in sicer na Kitajskem.
Mina Markovič je lani že drugo leto zapored zmagala v skupnem seštevku svetovnega
pokala v težavnosti in kombinaciji. Letos v
polni pripravljenosti tudi ne skriva ambicije

Miina Markovič na prvi tekmi letošnjega svetovnega pokala IFSC, foto Roman Krajnik
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KOLEDAR TEKEM svetovnega pokala v športnem plezanju IFSC 2013
Datum

Kraj

Težavnost

22.–23. marec

Chongqing, Kitajska

5.-6. april

Millau, Francija

Balvani

X

X
X

26.-27. april

Kitzbuhel, Avstrija

X

11.–12. maj

Log Dragomer, Slovenia

X

17.–18. maj

Innsbruck, Avstrija

X

1.–2. junij

Toronto, Canada

X

8.–9. junij

Vail, USA

22.–23. junij

Baku, Azerbajdžan

19.–20. julij

Briançon, Francija

X

9.–10. avgust

Imst, Avstrija

X

24.-25. avgust

München, Nemčija

27.-29.september

Arco, Italija

X
X

X
X

12.–13. oktober

Wujiang, Kitajska

X

Haiyang, Kitajska

X

19.-20. oktober

Mokpo, Korea

X

1.–2. november

Valence, Francija

X

16.–17. november

Kranj, Slovenija

X

Zdenka Mihelič

P

red tekmo svetovnega pokala v balvanskem plezanju Log 2013 je izšel ekskluzivni časnik World Cup Bouldering, v katerem lahko preberete, kaj so o tekmovanju
za svetovni pokal v balvanskem plezanju na
Logu povedali člani slovenske reprezentance
z Mino Markovič in Jernejem Kruderjem
na čelu.
V časniku lahko preberete tudi, kaj o
tekmovanju menita predsednik Planinske
zveze Slovenija Bojan Rotovnik in župan
občine Log – Dragomer Mladen Sumina,
in naši najboljši športni plezalci. Odlične fotografije Luke Fonde pa vas bodo popeljale
na tekmo in obudile spomine, tako da bo še
večje veselje se odpraviti na letošnjo tekmo
11. in 12. maja.
V petek, 10. maja, zvečer pa se obeta mega
koncert skupine Siddharta – zagotovite si
vstopnice že v predprodaji (10 EUR), sam
ogled tekme pa je v soboto in nedeljo brezplačen za vse obiskovalce.
Časnik si lahko prenesete tudi na svoj
računalnik.
Več na spletnem mestu PZS,
www.pzs.si/novice.php?pid=8007.

22. in 23. marca 2013 je v kitajskem velemestu
Chongqing potekaala prva letošnja tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju IFSC
2013. Naša reprezentanta Mina Markovič in
Jernej Kruder sta se uvrstila na 12. (Mina) in
10. mesto, kljub odličnemu plezanju v kvalifikacijah, kjer sta se kot vodilna suvereno
uvrstila v polfinale.
Več: www.pzs.si/novice.php?pid=8013.
Svetovni pokal v balvanih, Millau 2013

15.–16. oktober

SP v balvanih,
Log 2013 ekskluzivni
časnik
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Svetovni pokal v balvanih, Chongqing 2013

Hitrost

X

X

Tudi druga tekma za svetovni pokal v balvanskem plezanju IFSC 2013 se je za Slovence
končala že pred finalom. Iz kvalifikacij sta se
v današnji polfinale prebila Mina Markovič in
Klemen Bečan, ki pa sta žal ostala brez finala,
zasedla sta 18. (Mina) in 20. mesto. Jernej
Kruder je tekmo zaključil v kvalifikacijah,
osvojil je 32. mesto.
Več: www.pzs.si/novice.php?pid=8073.

DELO KOMISIJ PZS

Zlato, srebro in
brona plezalcev
na Svetovnih
vojaških igrah
2013

Peharc, svetovni prvak med starejšimi dečki
2012, letos pa že kadet. Preplezala sta svoja
najtežja balvana, Domen balvanski problem
The Confession (8B+), Anže pa Frank's wild
years (8A+).

Zdenka Mihelič

Z

lata, srebrna in dve bronasti medalji so
priplezali slovenski športni plezalci,
pripadniki športne enote Slovenske vojske,
na CISM - Svetovnih vojaških igrah v Annecyju.
Slovenski športni plezalci, ki so zastopali
Slovenijo na svetovnih vojaških igrah: Maja
Vidmar, Mina Markovič, Martina Čufar Potard, Grilc Uroš in Klemen Bečan.

DOSEGLI SO naslednje uspehe (celotni rezultati: www.annecy2013.com).
Klemen Bečan:
• 1. mesto v težavnosti
• 3. mesto v balvanih
Mina Markovič
• 2. mesto v težavnosti
• 3. mesto v balvanih
Maja Vidmar je dosegla dve 4. mesti.

Oglejte si Video specialisti - mladinci na
specializaciji, dan 1, režija Rok Klančnik, GRTA
Studios: www.pzs.si/novice.php?pid=8049.

KOMISIJA ZA
ODPRAVE V TUJA
GORSTVA
Alpinistična
odprava Torres
del Paine 2013
Nastja Davidova

N
Maja Vidmar, foto Rajko Petek

Mladinci na
specialnih
pripravah v Švici
Zdenka Mihelič

S

lovenska mladinska reprezentanca je
odlično trenirala na pripravah v švicarskem Chironico – Crescianu. Kako uspešni
so bili na pripravah, so tokrat javili kar z VIDEOm.
V videu plezata v glavnih vlogah Domen
Škofic, aktualni mladinski evropski prvak in
zmagovalec evropskega pokala 2012, in Anže

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

astja Davidova (AO PD Ljubljana–
Matica) in Monika Kambič (AO PD
Kamnik) sva sestavljali malo alpinistično
odpravo Torres del Paine 2013, ki je v Patagoniji potekala od 22. januarja do 6. februarja 2013. Njun cilj je bil opraviti vzpon v
Centralnem stolpu po Bonington-Whillans
smeri in tako zabeležiti tudi prvo čisto žensko
ponovitev.
Trajanje: od 22. januarja do 6. februarja 2013.
Plezalni cilj: Opraviti vzpon v Centralnem
stolpu po Bonington-Whillans smeri (VI, 5.11
A1, 700 m) in tako zabeležiti tudi prvo čisto
žensko ponovitev. Torres del Paine še niso
doživeli čiste ženske ponovitve, tudi mešane
naveze zelo redke.
S svojo nezgrešljivo podobo, visoke granitne stene patagonskih gora, še vedno predstavljajo izredno spoštovanje in so vzponi vse
prej kot lahki.
Moja letošnja pot v Patagonijo se je pričela z Moniko Kambič in obiskom Torres
Del Paine. Impresivni stolpi, ki jih obkroža
neokrnjena narava. Tja sva se odpravli iz Calafat preko Puerto Natalesa v Čilu, kjer sva

nakupli hrano in se naslednji dan odpeljali
proti Nacionalnemu parku Torres Del Paine.
Od zadnje postaje Hosteria Las Torres, kjer te
odloži avtobus, naju je 13 km dolga pot vodila
preko dveh vmesnih kampov (El Chileno in
Las Torres) do zadnjega tabora, ki se imenuje Japonski kamp in je zanimiv predvsem za
plezanje v Zahodnih stenah.
Intenzivnih in nepozabnih enajst dni
sva preživeli v odmaknjenem področju ob
tovorjenju težkih nahrbtnikov in spremljanju slabega vremena. Imeli sva to smolo, da
sva prispeli v park zadnji dan desetdnevnega
obdobja izjemno dobrega vremena. Najina
edina možnost za plezanje je bil zadnji dan
pred odhodom. Tako sva izkoristili in se
podali v najino izbrano smer, BoninghtonWhillans (VI, 5.11, A1, 700 m) v Zahodni
steni Centralnega stolpa. Kljub vztrajnosti in
motivaciji naju je orkanski veter prepričal, da
se po 7 preplezanih raztežajih obrneva. Tako
močnega vetra tudi Monika še ni dozivela,
čeprav je do sedaj preplezala kar nekaj sten
v Patagoniji. Za popestritev najine avanture
naju je pričakal še nenačrtovani podaljšan
sestop s celonočnim prebijanjem čez zaraščen
in z balvani posejanim gozdom vse do reke in
najinega šotora v baznem taboru. Še isti dan
sva sestopili s težko obloženimi nahrbtniki v
dolino, ujeli zadnji avtobus, ki naju je odložil
na čilensko-argentinski meji in se naslednje
jutro odpeljali v Calafate, kjer sva pred dvemi
tedni pričeli najino pot. Monika je še isti dan
odšla v Bariloche.
Plezali: poskus v smeri BoninghtonWhillans (VI, 5.11 A1, 700 m) v Zahodni
steni Torre Central (Paine), preplezali 7 raztežajev od približno 18 raztežajev, 4. 2. 2013.
Kljub temu, da je glavni cilj odprave
(opraviti vzpon v Centralnem stolpu po Bonington-Whillans smeri) ostal neizpolnjen,
menim, da sva se potrudili in opravili edini
možni poizkus v smeri, kljub temu da nama
vreme ni bilo najbolj naklonjeno. Pridobili
sva dragocene izkušnje, predvsem glede logistike, ki bodo pomagale ob bodočem obisku
tega področja.
Za podporo se zahvaljujeva Planinski
zvezi Slovenije in Komisiji za alpinizem PZS.

Monika v smeri, foto Nastja Davidova
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Alpinistična
odprava
Lofoti 2013 s
prvenstveno
smerjo
Tine Cuder

Z

Matejem Kladnikom sva se od 28. februarja do 10. marca 2013 mudila na Norveškem, na Lofotih, z namenom splezati čim več
zimskih smeri ter slapov. Letela sva iz Benetk
preko Frankfurta v Stockholm in od tam v
Kiruno (Švedska) in Svolvær.
Večina znanih sten se nama je zdela precej
kopna glede ledu, zato sva se odločila da poskusiva naslednji dan splezati severno steno
Vågakallna (942 m), enega višjih vrhov na
Lofotih. Po povratku sva v mestu od lokalcev
izvedela, da je teden pred najinim prihodom
deževalo s kar visokimi temperaturami, kar
je poslabšalo razmere za plezanje v hribih.
Tako sva se 3. marca odpravila v severno
steno Vågakallna. Splezala sva smer: MIEUX
VAUD TARD QUE JAMAIS z oceno: V/4;
M6 dolžine 650 metrov.

Po dnevu počitka se zaradi slabega vremena odpraviva plezat šele dopoldne, zato se
odločiva za linijo v hribu Nordfjellet. Smer, ki
sva si jo izbrala, poteka spodaj čez steno, kjer
moraš imeti zadovoljive razmere, v nasprotnem primeru je plezanje skoraj nemogoče.
V nadaljevanju pa se nad nama odpre velika
grapa, ki naju popelje na vrh. V prvem raztežaju imava sneg lepo nalepljen na skale, v drugem najbolj strmem raztežaju pa se razmere
poslabšajo, zato je potrebno plezati z veliko
mero previdnosti in z mirno glavo. Višje se
smer položi in kar hitro sva na 528 metrov
visokem vrhu. Sestopiva na zahodno stran
po strmih pobočjih v dolino prav do ceste.
Po najinih podatkih je smer prvenstvena.
FUNNY ROUTE sva ocenila z IV/4+, dolga
pa je 400 metrov.
V sredo, 6. marca, sva splezala še en slap
(150 m). Osmega marca v dolini Spansdalen
poiščeva najbolj znan slap na tem področju,
slap Henrikafossen, ki je 300-metrska ledna
zverina. Hitro se pripraviva in dostopiva pod
slap. V 5 urah opraviva s šestimi raztežaji strmega ledu, ki je v danih razmerah težji od
ocene, ki sva jo zasledila. Sestopiva naokoli
in sva s temo pri avtu. HENRIKAFOSSEN:
IV/5+; 300 metrov.
Še eno noč sva prespala v Narviku ter
se naslednji dan iz Kirune s postankom v
Stockholmu odpravila proti domu.

MLADINSKA
KOMISIJA
Mladinski
voditelji
2013 – razpis
izobraževanja
Mladinska komisija PZS

M

ladinska komisija PZS vas vabi na
neformalno izobraževanje Mladinskih voditeljev, ki bo letos od 27. julija do 4.
avgusta 2013. Program izobraževanja se bo
letos odvijal že sedmič in je namenjen mladim od 16. leta starosti (končan prvi letnik
srednje šole)*.

Lofoti, foto Matej Kladnik in Tine Cuder
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Program seminarja sestoji iz vsebin planinske šole, gibanja v gorskem svetu, osnov
javnega nastopanja, spoznavanja s strukturo

planinske organizacije in dela v mladinskem
odseku, vse skupaj pa je okusno začinjeno
še z družabnostjo kakopak. Tako so večeri
in noči v dolini Bavšice zares dolgi, dnevi
pa vedno prekratki, čeravno se tečaj odvija
sredi poletja.
Da lahko mladi na izobraževanju dobijo
potreben zagon za aktivno delo v mladinskem odseku kažejo tudi njihove seminarske
naloge (za pridobitev naziva jih morajo MV
narediti v enem letu pripravniške dobe po
opravljenih obveznostih tečaja), ki temeljijo
na planinski aktivnosti izvedeni v domačem
odseku.
Ustanovljena sta bila dva nova mladinska
odseka, iz vrst mladinskih voditeljev prihaja
sedem načelnikov in štiri vodje pokrajinskega
odbora in predsednik Mladinske komisije.
Zaživeli so planinski krožki, izvedene so bile
planinske šole, ekipe z mladimi mentorji se
udeležujejo tekmovanj iz orientacije in tekmovanja Mladina in gore.
Mladinski voditelji so v pomoč vodnikom
pri izvedbi planinskih izletov**, na taborih pa
poskrbijo za nepozabne družabne trenutke
in tudi kakšno »luštno« neumnost ...
Danes mreža mladinskih voditeljev zaokrožuje 101 mladih s potrjenim nazivom
in 37 pripravnikov, ki skupaj prihajajo iz 51
planinskih društev. Vsem ostalim letos ponujamo novo priložnost. Izkoristite jo!
Datum tečaja: 27. 7.-4. 8. 2013.
Kje: v PUS Bavšica.
Cena: 165 EUR (največ 4 iz posameznega
PD, lahko tudi samoplačniki).
PRIJAVE: Rok prijav: 31. 5. 2013 oz. do zapolnitve vseh mest (25 udeležencev).
Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov
(dosegljiva je na:
www.mk.pzs.si/novice.php?pid=7992).
Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija
PZS, p. p. 214, 1001 Ljubljana.
*Izjemoma se lahko programa udeležijo mladostniki s končano osnovno šolo pod pogojem,
da svoj interes za udeležbo izkažejo z motivacijskim pismom (o sprejemu na seminar bo
nato odločalo vodstvo tečaja).
** MV s potrjenim nazivom lahko na izletu
opravlja vlogo pomočnika. Tečajniki z opravljenimi obveznostmi se lahko udeležijo usposabljanja za vodnike PZS brez opravljanja
sprejemnega izpita in preizkusne ture v treh
letih od pridobitve naziva.
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Slovensko planinsko orientacijsko
tekmovanje (SPOT) 2013 – razpis

P

laninska društva Zasavske področne orientacijske lige
in Mladinska komisija PZS objavljata javni razpis za Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT) Zasavje
2013, ki bo 18. in 19. maja 2013.

Datum:

18. in 19. maj 2013

Kraj tekmovanja:

Izlake, Mlinše in Kandrše z okolico

Kategorije:

A - učenci do vključno 6. razreda osnovne šole
B - učenci od 7. do vključno 9. razreda osnovne šole
C - srednješolci (od 1. letnika srednje šole do vključno 18. leta)
Č - mladina (od 19. leta do vključno 26. leta)
D - člani (nad 27 let)
E - starejši (člani nad 40 let)
F - družine (najmanj eden od staršev in otroci osnovnošolci)
G1 - odprta (nezahtevna, primerljiva s kategorijo B) - osnovnošolci
G2 - odprta (manj zahtevna, primerljiva s kategorijo E) - starejši izven OŠ
H - odprta (zahtevna, primerljiva s kategorijama Č in D)

Ekipe:

Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu. Ekipam z dvema tekmovalcema organizator ne bo dovolil tekmovati.

Za kategorije C, Č, D, H

Sobota, 18. maj, ob 9. uri, OŠ Izlake (Izlake 7)

Za ostale kategorije

Nedelja, 19. maj, ob 8. uri, Gasilski dom Kandrše (Kandrše 6)

Zbirno mesto in zaključek tekmovanja:

Predviden
zaključek V nedeljo, 19. 5., okoli 17h v Kandršah. Voznikom v kategorijah C, Č, D in H bomo
tekmovanja:
zagotovili prevoz nazaj do starta.
Prijave:
Postopek prijave za Končne rezultate področnih lig posredujejo vodje lig Odboru za orientacijo MK
kategorije A, B, C, Č, D, pri PZS do torka, 30. aprila 2013. Na SPOT se uvrstita prvi dve ekipi v posamezni
kategoriji (tri, če v kategoriji tekmuje vsaj šest planinskih društev). Uvrščenim
E in F:
ekipam bomo po elektronski pošti posredovali vabila in navodila za prijavo.
Postopek prijave za ka- Edina omejitev je, da ekipa šteje od tri do pet članov. Ekipe se lahko odločijo
tegorije G1, G2 in H:
za zahtevnejšo dvodnevno (H) ali lažjo enodnevno preizkušnjo (G1 in G2, pri
čemer je G1 rezervirana za osnovnošolce). Prijave sprejemamo do 30. aprila
2013 na e-naslov spotzasavje2013@gmail.com, ob čimer morate navesti izbrano kategorijo, PD ali drugo organizacijo ter seznam tekmovalcev zletnicami
rojstva. Nato vam bomo poslali navodila za plačilo startnine.
20 €/ekipo (kat. A, B, E, F) | 32 €/ekipo (kat. C, Č, D) | 35 €/ekipo (kat. G1, G2, H)

Startnina:

Druge informacije
Dodatna znanja:

Vse kategorije: (gradivo je objavljeno na: www.pzs.si/novice.php?pid=8028)
- Članek Natura 2000 v Zasavju,
- časovni trak 120 let PZS skozi čas in
- tema Zgodovina planinstva in alpinizma doma in po svetu (učbenik Planinska
šola, PZS, 2005, 2011).
Dodatno za C, Č, D, E, H:
- Članek 120-letnica PZS (Planinski vestnik, februar 2013).

Podatki o karti:

Državna topografska karta DTK 25, merilo 1:25.000, leto izdaje 1998. Karto ekipe
prevzamejo na startu.

Prenočišče:

Za kategorije C, Č, D in H v telovadnici osnovne šole na Mlinšah. Tekmovalci naj
imajo s sabo spalne vreče in podloge.

Oprema tekmovalcev:

Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po terenu ne glede na vremenske razmere. Pravilnik zahteva planinsko obutev za vse kategorije in prvo
pomoč za kategorije C, Č, D, E, F, H.

Potrebni tehnični in Vse kategorije: kompas, pisalo in piščalka.
drugi pripomočki:
Dodatno za C, Č, D in H: kotomer, šestilo, ravnilo, kalkulator in svetilka.
Po novem pravilniku je prepovedana uporaba naprav, ki omogočajo prikaz lokacije
na grafični karti.
Pravila (nova!):

Identifikacija
valcev:

Tekmovanje bo potekalo po Pravilniku lige ter Pravilniku POT, oba s 13. seje
MK PZS, dne 26. septembra 2012, www.pzs.si/javno/dokumenti/mk%20pzs/
MK_PZS-Pravilnik_POT_2012-pravi2.pdf.
tekmo- Vsi tekmovalci morajo imeti s seboj planinsko izkaznico s plačano članarino
za leto 2013. Tekmovalci organizacij izven PZS morajo imeti s seboj dokument
(članska izkaznica, osebna izkaznica ipd.) za preverjanje pravilnosti podatkov in
identifikacijo (ime, priimek, starost).

Odpoved tekmovanja:

Tekmovanje poteka v vsakem vremenu, v primeru slabše vremenske napovedi
naj imajo ekipe s seboj primerno zaščito.

Dodatne informacije:

Vprašanja pošljite na elektronski naslov spotzasavje2013@gmail.com.
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VODNIŠKA
KOMISIJA
Obvestili o
spremembi
datumov
in krajev
usposabljanj
Veronika Susman
Spremenjen datum sprejemnega izpita tečaja A VPZS, 1. izmena: Datum sprejemnega
izpita za 1. skupino strnjenega tečaja A VPZS
v Bavšici je 11.–12. 5. 2013.
Prestavljena lokacija kopnega izpopolnjevanja MDO PD Koroške: Kopno izpopolnjevanje, ki je bilo za 19.-20. 4. 2013 in 20.-21.
4. 2013 razpisano za Kočo v Grohotu pod
Raduho, prestavljeno v Kočo na Naravskih
ledinah.

Usposabljanje
za vodnika PZS,
lahke snežne
ture – 1. skupina
Jože Varl

T

ečaj je potekal na Valvasorjevem domu
pod Stolom od 14. do 17. februarja, zaključna tura pa 9. in 10. marca 2013.
Vsebinsko poročilo
Tečaj za vodnike PZS D kategorije, ki je bil
izveden na Valvasorjevem domu pod Stolom,
je potekal po zadanem programu. Teoretični
del tečaja se je izvajal v učilnici doma, ki nudi
dobre pogoje za izvajanje programa. Tečaja se
je udeležilo 24 vodnikov PZS, kar je idealno
za normalno izvajanje posameznih tem.
Praktične vaje smo izvajali v okolici doma,
kjer smo imeli zelo dobre pogoje za izvedbo
večino praktičnih vaj. Snega je bilo dovolj
(okrog 50-70 cm). Pogrešali smo le nekaj trde
podlage za zaustavljanje s cepinom in hojo
z derezami, pa smo tudi to rešili. Za ostale
vaje: iskanje zasutega v plazu, prerez snežne
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odeje, vrvne ograje, sidrišča, varovališča itd.
in še posebno za izdelavo snežnih iglujev so
bili pogoji idealni.
Izpitna tura pa je bila izvedena v težkih
razmerah. Močno je snežilo (moker sneg),
vendar smo se prilagodili pogojem in predvsem poskrbeli za varnost pohodnikov. Vodniki tečajniki so tudi v teh razmerah pokazali
ustrezno znanje, tako da so inštruktorji vse
nagradili z oceno uspešno opravil.
Valvasorjev dom nudi zelo dobre pogoje
za izvedbo tečajev, tako za teoretični kot tudi
za praktični del.
Koča nam je nudila domače in udobno
bivanje.

Eno izmed delovnih točk in praktičnih vaj,
foto Bojan Pollak

Analiza akcije
- program je glede na razpoložljivi čas prenatrpan, morda se nekatere teme skrajšajo,
ali tečaj podaljša za en dan,
- posodobiti testna vprašanja in zmanjšati
število v posameznih temah,
- pripraviti ustrezno gradivo za tečajnike
(primer Volontar za delo s plazovno žolno),
- natančno pregledati mnenja in predloge
tečajnikov v evalvacijskih listih.
Seznam udeležencev tečaja za vodnika PZS,
kategorija D – 1. skupina, Valvasorjev dom 2013
1. Aleš Oblak, PD Cerkno
2. Ivan Hadalin, PD Cerkno
3. Ivan Rupnik, PD Cerkno
4. Helena Kermauner, PD Domžale
5. Janez Medved, PD Integral
6. Marjan Marzidovšek, PD Loče
7. Boštjan Perc, PD Maribor Matica
8. Miloš Vukobrat, PD Maribor Matica
9. Alenka Lužnik, PD Matica Murska Sobota
10. Janko Mikuž, PD Medvode
11. Mateja Curk, PD Medvode
12. Anamari Čeh, PD Mercator
13. Dušan Žižek, PD Mercator
14. Goran Šehovič, PD Podpeč-Preserje
15. Rudi Bevc, PD Podpeč-Preserje
16. Marjana Bolte-Turk, PD Radovljica
17. Daša Novak, PD Rašica
18. Silvester Užmah, PD Slivnica pri Celju
19. Andrej Barovič, PD Snežnik Ilirska Bistrica
20. Domen Strle, PD Snežnik Ilirska Bistrica
21. Alenka Rožič, PD Tržič
22. Boris Heričko, PD Večer Maribor
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23. Miloš Jernejčič, PD Velike Lašče
24. Bernard Kolar, PD Vransko
Vodstvo tečaja
1. Jože Varl, vodja usposabljanja
2. Bojan Pollak, tehnični vodja
3. Andrej Kunstelj, zdravnik
4. Boris Madon
5. Jože Rožič
6. Klemen Volontar
7. Lili Jazbec
8. Lojze Jerman
9. Milan Jazbec
10. Primož Trop

Licenčno
usposabljanje
v snežnih
razmerah IV,
Erjavčeva koča
na Vršiču
Janko Mihev

I

zpopolnjevanje IV. skupine VPZS v snežnih
razmerah je potekalo na Erjavčevi koči na
Vršiču od 8. do 9. marca 2013.
Vsebinsko poročilo
Od 40 prijavljenih se je izpopolnjevanja
udeležilo 39 VPZS. Zaradi bolezni se je opravičil en vodnik. Urnik izpopolnjevanja je bil za
obe skupini enak. Prvi dan v popoldanskem
času so bila izvedena predavanja iz Orientacije
v oteženih razmerah + praktična priprava iz
orientacije za pohod, Obolenja povezana z
vročino in predmet po izbiri Kaj še lahko storimo za večjo varnost. Zvečer so udeleženci po
skupinah s spremstvom inštruktorjev izvedli
orientacijski pohod. Zaradi povečane nevarnosti plazov (razglašena 3. stopnja) je pohod
potekal v okolici koče in ob cesti Vršič-Koča
na Gozdu, izpostavljenim predelom smo se
izogibali. Drugi dan je bilo najprej izvedeno
predavanje Varovanje in pomoč vodenemu
čez težavno mesto. Praktično delo na terenu
smo izvajali na 3 točkah:
1. način varovanja in pomoč vodenemu
čez težavno mesto,
2. preseki snežne odeje in sondiranje,
3. uporaba in iskanje z lavinsko žolno.
Na vsaki točki oz delovišču sta bili vzporedno dve skupini udeležencev, vsaka s svojim inštruktorjem. Delo je potekalo tekoče.
Udeleženci so kljub slabemu vremenu (dež in
sneg) pokazali veliko vneme in zanimanja pri

prikazu novih varovalnih elementov (reverso,
desonder, itd.) in ostalem praktičnem delu. Po
končanem izpopolnjevanju je bila izvedena
za vsako skupino analiza opravljenega dela
in prikaz delovanja nahrbtnika ABS. Težav
z zdravjem ali poškodb na izpopolnjevanju
ni bilo.

Praktično delo, foto Jože Kamenšek

Analiza akcije
Hrana na Erjavčevi koči in prijaznost osebja:
brez pripomb. Lokacija za izvedbo izpopolnjevanj (predavanja in praktično delo) VPZS
v snežnih razmerah je odlična.
Seznam udeležencev licenčnega usposabljanja IV, Erjavčeva koča na Vršiču, 8.-9.
marec 2013
1. Anton Hribar, PD Brežice
2. Vili Jurgec, PD Cirkulane
3. Janez Jerman, PD Črnomelj
4. Sonja Jerman, PD Črnomelj
5. Boštjan Pečnik, PD Črnuče
6. Natalija Marovt, PD Dobrovlje Braslovče
7. Jernej Grad, PD Domžale
8. Vladimir Ledinšek, PD Jakoba Aljaža Maribor
9. Luka Markež, PD Javornik Koroška Bela
10. Matija Šlibar, PD Jesenice
11. Miha Noč, PD Jesenice
12. Primož Gril, PD Jesenice
13. Milan Šinkovec, PD Komenda
14. Franc Hrovat, PD Križe
15. Robert Posavec, PD Križe
16. Anton Progar, PD Krka Novo Mesto
17. Dušan Okleščen, PD Krka Novo Mesto
18. Boris Kukanja, PD Lendava
19. Štefan Kozak, PD Lendava
20. Mateja Vertelj, PD Ljubljana-Matica
21. Andreja Kuralt, PD Medvode
22. Boštjan Jesih, PD Medvode
23. Dominik Košir, PD Medvode
24. Danilo Kete, PD Mislinja
25. Jože Hribar, PD Mislinja
26. Jože Zaveršnik, PD Mislinja
27. Stanko Krenker, PD Mislinja
28. Igor Kleč, PD Nova Gorica
29. Tomaž Barbič, PD Nova Gorica
30. Marta Prah, PD Ožbalt-Kapla
31. Simon Koležnik, PD Ožbalt-Kapla
32. Zoran Štok, PD Polzela
33. Tanja Žele, PD Postojna
34. Polde Balažič, PD Pošte in Telekoma Ljubljana
35. Martina Kolar, PD Radovljica
36. Matej Pagon, PD Radovljica

DELO KOMISIJ PZS

37. Anita Žumer, PD Rašica
38. Jana Perko, PD Rašica
39. Iztok Butinar, PD Rateče-Planica
Vodstvo licenčnega usposabljanja IV
1. Janko Mihev, vodja izpopolnjevanja
2. Adolf Kirbiš, GRZS, član vodstva
3. Aleksander Kelnerič, član vodstva
4. Franc Kemperle, član vodstva
5. Jože Kamenšek, član vodstva
6. Ivan Šturm, član vodstva
7. Rudi Ambrož, član vodstva

Licenčno
usposabljanje
v snežnih
razmerah V,
Erjavčeva koča
na Vršiču
Janko Mihev

I

zpopolnjevanje V. skupine VPZS v snežnih
razmerah je potekalo na Erjavčevi koči na
Vršiču od 9. do 10. marca 2013.
Vsebinsko poročilo
Izpopolnjevanja se je udeležilo vseh 40
prijavljenih VPZS. Urnik izpopolnjevanja
je bil za obe skupini enak. Prvi dan v popoldanskem času so bila izvedena predavanja iz
Orientacije v oteženih razmerah + praktična
priprava iz orientacije za pohod, Obolenja
povezana z vročino in predmet po izbiri Kaj
še lahko storimo za večjo varnost. Zvečer so
udeleženci po skupinah s spremstvom inštruktorjev izvedli orientacijski pohod. Zaradi povečane nevarnosti plazov (razglašena
3 stopnja) je pohod potekal v okolici koče in
ob cesti Vršič-Koča na Gozdu, izpostavljenim
predelom smo se izogibali. Drugi dan je bilo
najprej izvedeno predavanje Varovanje in pomoč vodenemu čez težavno mesto. Praktično
delo na terenu smo izvajali na 3 točkah:
1. način varovanja in pomoč vodenemu čez
težavno mesto,
2. preseki snežne odeje in sondiranje,
3. uporaba in iskanje z lavinsko žolno.

Na vsaki točki oz delovišču sta bili vzporedno dve skupini udeležencev, vsaka s svojim inštruktorjem. Delo je potekalo tekoče.
Udeleženci so kljub slabemu vremenu (dež in
sneg) pokazali veliko vneme in zanimanja pri
prikazu novih varovalnih elementov (reverso,
desonder, itd.) in ostalem praktičnem delu. Po
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končanem izpopolnjevanju je bila izvedena
za vsako skupino analiza opravljenega dela
in prikaz delovanja nahrbtnika ABS. Težav
z zdravjem ali poškodb na izpopolnjevanju
ni bilo.
Analiza akcije
Hrana na Erjavčevi koči in prijaznost
osebja: brez pripomb. Lokacija za izvedbo
izpopolnjevanj (predavanja in praktično
delo) VPZS v snežnih razmerah je odlična.

29. Branko Ilotič, PD Polž Višnja gora
30. Ivan-Janez Čebular, PD Polž Višnja gora
31. Tadej Hočevar, PD Polž Višnja gora
32. Gregor Česnik, PD Pošte in Telekoma
Ljubljana
33. Doroteja Bokavšek, PD Ptuj
34. Alojzij Bašelj, PD Škofja Loka
35. Irislav Todorovič, PD Škofja Loka
36. Iztok Kužel, PD Škofja Loka
37. Matjaž Peternelj, PD Škofja Loka
38. Nina Rman, PD Trebnje
39. Matjaž Rigler, PD Velike Lašče
40. Franc Kropec, PD Vitanje
Vodstvo licenčnega usposabljanja V
1. Janko Mihev, vodja izpopolnjevanja
2. Adolf Kirbiš, GRZS, član vodstva
3. Aleksander Kelnerič, član vodstva
4. Franc Kemperle, član vodstva
5. Jože Kamenšek, član vodstva
6. Ivan Šturm, član vodstva
7. Rudi Ambrož, član vodstva

Vreme ni bilo idealno, vnema pa,
foto Jože Kamenšek

Seznam udeležencev licenčnega usposabljanja V, Erjavčeva koča na Vršiču, 9.-10.
marec 2013
1. Frančišek Bakšič, PD Polom
Kostanjevica na Krki
2. Drejc Zajc, PD Cerkno
3. Jure Božič, PD Črnuče
4. Leon Vrhovšek, PD Fram
5. Vlasta Bobovnik, PD Fram
6. Marjan Golja, PD Gornja Radgona
7. Metka Irgolič, PD Grmada Celje
8. Branko Družovec, PD Hakl Sv. Trojica
9. Drago Lipič, PD Hakl Sv. Trojica
10. Dragotin Kuster, PD Hakl Sv. Trojica
11. Janko Janez Haložan, PD Hakl Sv. Trojica
12. Andrej Stuchly, PD IMP Ljubljana
13. Branko Dolinar, PD Krka Novo Mesto
14. Mladen Živković, PD Krka Novo Mesto
15. Viljem Kovačič, PD Loče
16. Borut Cotič, PD Lovrenc na Pohorju
17. Lovrenc Paradiž, PD Lovrenc na Pohorju
18. Jožica Kolar, PD Makole
19. Stojan Krivec, PD Mežica
20. Urška Modrijan, PD Nova Gorica
21. Zlatko Prošič, PD Podpeč-Preserje
22. Anton Markovič, PD Pohodniško društvo
Novo Mesto
23. Majda Markovič, PD Pohodniško društvo
Novo Mesto
24. Martin Luzar, PD Pohodniško društvo
Novo Mesto
25. Franc Štokar, PD Polom Kostanjevica na Krki
26. Martin Kastelic, PD Polom Kostanjevica
na Krki
27. Robert Štokar, PD Polom Kostanjevica
na Krki
28. Aleš Erjavec, PD Polž Višnja gora

KOMISIJA ZA
PLANINSKE POTI
O novi
evropski
pešpoti
Pot okoli
Mediterana E12
Uroš Vidovič, Igor Mlakar

V

soboto, 16. marca 2013, je v Trstu potekal
prvi sestanek delovne skupine za vzpostavitev nove evropske pešpoti, imenovane
Pot okoli Mediterana E12. Gostitelj sestanka
je bila tržaška sekcija italijanske pohodniške
zveze FIE, ki nosi ime Stella Alpina Onlus.
Ker so se sestanka udeležili predsedniki
planinskih in pohodniških zvez iz nekaterih
bolj oddaljenih držav, so se udeleženci zbrali
že v petek ter prenočili v Izoli. Sobota je bila
namenjena osrednjemu delu srečanja, saj je v
prostorih tržaške Stelle Alpine Onlus potekal
delovni sestanek o nadaljevanju E12 iz Južne
Italije po zahodni obali Jadranskega morja
mimo Benetk in Trsta v Slovenijo. Pot se bo
nato nadaljevala po hrvaški strani Jadranskega morja in otokih, za kratek čas obišče Bosno
in Hercegovino (Medžugorje in Mostar) ter
se nato mimo Dubrovnika nadaljuje skozi
Črno Goro in Albanijo v Grčijo.
13

V Trstu na prvem sestanku o novi evropski pešpoti Pot okoli Mediterana E12, foto arhiv KPP PZS

Predstavniki Slovenije, Hrvaške, BIH,
Srbije in Italije so predstavili predlog trase
po svojem ozemlju, o kateri bodo v naslednjih
mesecih tekle razprave v matičnih organizacijah. V večini držav bo pot potekala v bližini
morja. Zanimiv predlog pa je podal generalni sekretar HPS Darko Berljak. Na Hraškem
namreč načrtujejo, da bi E12 speljali preko
otokov, začenši na Cresu in Lošinju ter vse
do Mljeta. To namero Hrvaške smo pozdravili tudi ostali udeleženci sestanka v Trstu. V
nadaljevanju je tekla razprava o nadaljevanju
E6 iz Strunjana v Sloveniji preko Hrvaške in
BIH v Črno Goro. E6 že namreč od leta 1991,
ko je bila namesto na Reko preusmerjena v
Strunjan, stoji na slovenski Obali. Načrtovana
pot se namreč nadaljuje po kopnem do Grčije,
trenutno pa pohodniki pot iz Strunjana oziroma Trsta do Igumenitze premagajo z ladjo.
Italijanska stran je predstavila tudi izvedene in
načrtovane aktivnosti za označitev E7 od Piacenze do Robiča na meji s Slovenijo. Slovenska
stran uroš Vidovič in Igor Mlakar sta zahtevala
dokončanje E7 na italijanski strani glede na
dobro sodelovanje z hrvaško planinsko zvezo
podpiramo projekt E12,kateri pa naj poteka
izključno po že nadelanih poteh ob obali.
Po končanem delovnem sestanku je udeležence pot vodila na ogled Trsta, pozno popoldan pa je Stella Alpina Onlus v središču
Trsta organizirala še javno predstavitev projekta evropske pešpoti E12 na območju dežel
Veneto in Furlanija Julijska Krajina katerega so
se udeležili tudi predstavniki CAI-a vključno
z Danilom Betin vodjem komisije za poti FJK.
V nedeljo dopoldan smo predstavniki
Slovenije kolege iz različnih držav popeljali
po zaključnem delu E6 v Sloveniji. Pot nas je v
lepem sončnem vremenu vodila čez Belveder
in skozi Krajinski park Strunjan do hotela
Krka, kjer je zadnja kontrolna točka E6 od
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Finske do Jadranskega morja. Pot do Grčije
se trenutno še vedno nadaljuje po morju, a
glede na rezultate sestanka v Trstu, se bo že
kmalu nadaljevala po kopnem. Po vrnitvi iz
Strunjana v Izolo po tako imenovani Poti prijateljstva in zdravja Parenzana, smo se planinski prijatelji iz različnih držav JV Evrope in
Italije poslovili z željo, da se ponovno snidemo
prihodnjo pomlad ter preučimo rezultate aktivnosti povezane z E12, ki jih bomo v tem
času dosegli v posameznih državah, kjer bo
potekala Pot okoli Mediterana.

KOMISIJA ZA
GORSKE ŠPORTE
Triglavski turni
smuk 2013
– Nejc Kuhar
in Tadei Pivk
državna prvaka

Ko lani teta zima ni podarila dovolj snega,
ga je letos bilo preveč. Tekmovalci so startali
v rahlem sneženju, v zgornjem delu pa se je
pridružil še močan veter v sunkih. Smučina
je bila hitra in nekateri so imeli težave z zdrsavanjem. Na spustu so se našle luknje, ki so poskrbele za različne akrobacije in tudi kakšen
padec. Zaradi nevarnosti plazov v zgornjem
delu trase so ženske, mladinci in rekreativci
obračali pri pastirskem stanu Prgarca, člani in
veterani pa so po spustu do pod Pleše opravili
še en vzpon do pastirskega stanu.
V najmočnejši članski kategoriji sta s
časom 1:42:21 zmagala Tadei Pivk in Nejc
Kuhar in tako postala državna prvaka Slovenije. Tadei je zamejski Slovenec doma iz
Žabnice. Upamo, da bosta z Nejcem še kdaj
zdužila moči in Slovenijo zastopala še na kakšnem močnejšem tekmovanju. Sledila sta
letos nerazdružljiva na ekipnih dirkah Anže
Šenk in Klemen Triler. Na tretjem mestu sta
pristala Italijana Paolo Melzinger in Marco
del Missier. V paru z Matjažem Miklošo –
Majkom je tekmoval Tomaž Soklič, ki je na
turnosmučarkem tekmovanju nastopil po
dveh sezonah pavze. V razvrstitvi državnega
prvenstva Slovenije smo pričakovali spopad
med paroma Mikloša – Soklič in Zupančič
– Mihelič. Po prvem vzponu sta Zupančič
in Mihelič še uspela držati ritem, v drugem
vzpona pa sta zaostala in kasneje priznala premoč Mikloše in Sokliča. Pri veteranih sta premoč pokazala Milan Šenk inTone Karničar,
sledila sta Italijana Salvadore Paolo Albano
inAlberto Piccinni, na tretje mesto pa sta se
uvrstila Boris Stropnik inJanko Fideršek. V
razvrstitvi državnega prvenstva sta zmagala
Milan Šenk in Tone Karničar, druga sta bila
Boris Stropnik in Janko Fideršek, tretja pa
Franc Zadnikar in Boris Weisseisen. V ženski
kategoriji sta slavili Špela Zupan in Anja
Stenovec, drugi sta bili pripadnici slovenske
vojske Valerija Lovre in Jerneja Mihevc, na
tretje mesto pa sta se uvrstili Jezerjanki Sabina
in Polona Karničar, ki sta ob tehničnih težavah dokazali svojo borbenost in vztrajnost.
Pri mladincih sta zmagala kranjska mucka
Matija Klanjšek in Matej Merlak, druga pa
sta bila Urh Karničar in Aleš Zadnikar.
CELOTNI rezultati:
www.pzs.si/novice.php?pid=7988.

Matija Zupan

V

nedeljo, 17. marca 2013, je na triglavskih pobočjih potekala peta in hkrati
zadnja tekma slovenskega pokala v tekmovalnem turnem smučanju, ki je štela tudi za
državno prvenstvo v parih. Hkrati je bil to
največji turnosmučarski dogodek pri nas, ki
je bil posvečen tudi 120-letnici Slovenskega
planinskega društva.

Najboljša na Triglavskem turnem smuku 2013:
Tadei Pivk in Nejc Kuhar, foto Matija Zupan

DELO KOMISIJ PZS

Posebna zahvala gre soorganizatorjem
tekmovanja GRS Mojstrana, PD Dovje-Mojstrana, Prostovoljnemu gasilskemu društvu
Mojstrana, PZS, GRZS in donatorjem nagrad: Treking Šport, Iglu Šport, MuleBar,
Vigor Fuel, LASportiva, ATK Race, AGP
Pro, RedBull, Jošt d.o.o., Garmin, Gorenjka.

Zaključen
Slovenski pokal
v tekmovalnem
turnem
smučanju
2012/2013
Milan Šenk

S

lovenski pokal v TTS smo zaključili 17.
marca 2013 z državnim prvenstvom v
parih, ki ga je organiziralo Društvo za razvoj turnega smučanja s polno podporo GRS
Mojstrane in tamkajšnjega gasilskega društva
ter s soorganizatorji.
Vodja organizacije na zadnji tekmi je bil
Nejc Kuhar, naš najboljši turnosmučarski
tekmovalec. Tekmovanje v parih je nekaj
posebnega in običajno tudi najbolj zahtevno
TTS. Tekmovalci so bili navdušeni in lepšega
zaključka pete tekme za slovenski pokal si ne
bi mogli želeti.
Prva tekma je bila 29. 12. 2012 na Starem vrhu v vzponu, ki je štela za državni
pokal.
Organizator je bilo društvo TSK Olimpik
z vodjem organizacije Igorjem Kalanom.
Značilnost tekme v vzponu je, da običajno
poteka po smučišču samo v vzponu. Naša je
bila izvedena v večernem času ob siju svetilk,
ki so jih tekmovalci nosili na čeladah. Po pogostitvi in razglasitvi rezultatov so tekmovalci
zadovoljni odvijugali po smučišču do svojih
avtomobilov.
Druga tekma je bila 2. 2. 2013 na Jezerskem, posvečena je bila spominu tragične
nesreče gorskih reševalcev na Okrešlju,
hkrati je štela tudi za državno prvenstvo
posamično. Organizator je bilo PD Jezersko
z ostalimi društvi in vodjem organizacije
Milanom Šenkom. Tekma je potekala v
dežju in snegu z zaključkom, ki je združil
tekmovalce v prepričanju, da je vredno spoznavanje samega sebe tudi v tako zahtevnih
razmerah.
Tekmovalce so z Jezerskega pospremile
goste snežinke in jih prijazno vabile na 17.
memorial in 19. tekmovanje leta 2014.

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Tretja tekma je bila 24. 2. 2013 na Zelenici. Organizator je bila GRS Tržič z vodjem organizacije Milanom Megličem. V
močnem sneženju in ob nevarnosti plazov
iz Begunjščice, so prekaljeni gorski reševalci
izvedli tekmo, ki je bila varna, z atraktivnim
spustom in prijetnim zaključkom v gostišču
Koren. Veseli smo bili vsi, organizatorji, da
jim je uspelo izpeljati tekmo, in tekmovalci
z novimi spoznanji.
Četrta tekma je bila 10. 3. 2013 v Robanovem kotu. Organizator je bila GRS Celje
z vodjem organizacije Matejem Špehom.
Start v deževnem nalivu in nadaljevanje v
močnem sneženju ni zmotilo tekmovalcev, ki
so zadovoljni prihajali v cilj in hiteli na toplo
v turistično kmetijo Govc Vršnik. Volja in
odločnost organizatorja sta omogočila tekmo
s preskusom hoje v strm breg in spustom, ki
je pustil slike, ki so zakrožile po spletu. Biti
tukaj je bilo nekaj posebnega, saj je bila to
prva tekma v tem okolju.
Lansko sezono nam je več planiranih
tekem odneslo neprimerno vreme in slabe
snežne razmere. Letos bi se lahko zgodilo podobno predvsem zaradi zelo slabega vremena,
čeprav je bilo snega dovolj. Volja in odločnost
organizatorjev je bila prevelika, da bi se to
lahko ponovilo.

Zmaga Nejca
Kuharja na
Marmotta
Trophy
Zdenka Mihelič

M

armotta Trophy je ena najbolj alpskih
posameznih klasičnih dirk, v izjemnem
gorskem okolju nad dolino Val Martello na
Južnem Tirolskem. Organizatorji imajo obilo
možnosti za izpeljavo tekme, zato je trasa vsako leto malo drugačna. Na letošnji tekmi pa
je zmagal naš najboljši tekmovalec v turnem
smučanju Nejc Kuhar, kar je zagotovo njegov
največji uspeh v tej sezoni.
Nejc je takole zapisal o tekmi in svoji veliki
zmagi: »Letos smo morali opraviti z dvema
enakim krogoma s po dvema vzponoma in
dobrimi 900 višinskimi metri vzpona. Skupno se je na koncu nabralo kar 1900 višinskih
metrov v 18 km, končni čas pa je bil prek 2 h.
Če upoštevam, da je bila trasa zelo tehnična,
spusti zahtevni v slabi vidljivosti, vse skupaj
pa na visoki nadmorski višini, je bila zame to
ena težjih tekem letos. Med tekmo smo imeli
pričakovano borbo z Avstrijcem Fasserjem in
Italjanom Folladorjem. Sam sem tekmoval zelo
po pameti, izkoristil dele trase, ki so mi ugajali
ter kljub ne veliki končni razliki zmagal brez
večjih težav. Zmage sem bil še toliko bolj vesel,
ker počutje ni bilo top in noge niso bile sveže.
Verjetno je temu botrovala tudi visoka nadmorska višina, saj je bil že štart tekme na 2100
metrih. Zagotovo je to moja največja zmaga v
tej sezoni, saj je tekma štela za številne pokalne
razvrstitve (Coppa Italila, Austria Skitour Cup
in Coppa delle Dolomiti).«

Najboljši člani v skupnem seštevku letošnjega
slovenskega pokala, foto Matija Zupan

Skupna značilnost vsem tekmam je bila,
da je organizator moral spremeniti razpisano
traso tekmovanja zaradi nevarnosti plazov,
dežja in sneženja. Ponujene razmere narave
smo razumeli kot darilo, ki ga je potrebno z
vsem spoštovanjem vzeti in narediti, kar se
od nas pričakuje.
Hvala vsem, ki ste se trudili, da tudi v
Sloveniji sledimo zahtevni športni panogi,
ki je več kot samo tekmovanje in nabiranje
točk. To je bogatenje svojih lastnih spoznanj,
druženje s prijatelji in premagovanje snežnih
mojstrovin narave, ko rečeš: »Pa, saj ne morem
verjeti ...«
CELOTNO točkovanje slovenskega pokala
2012/13 in fotografije:
www.pzs.si/novice.php?pid=7991.

Zaslužena zmaga Nejca Kuharja,
foto Askimo in Ski-Alper

Nejc je odlično nastopil tudi na Vertical
Down-Up na Višarje, 22. 3. 2013, kjer je zaostal le za izvrstnim zamejskim Slovencem
Tadeiem Pivkom.
Tradicionalna trasa tekme gre od spodnje
postaje višarske gondole po romarski poti,
skozi Višarsko vas do cilja pri zgornji postaji
gondole. Višinske razlike je točno za 1 km z
dolžino 5,6 km. Nejc Kuhar o nastopu: »Na
startu se je zbralo, za Italijo 'običajnih' 200
15

našpičenih turnašev in tudi nekaj krplarjev.
Lokalni matador, zamejski Slovenec Tadei Pivk,
je takoj pokazal, da na domačem terenu ne bo
dovolil presenečenja. Tako sem se po celotni
višarski poti, z preluknjano špuro od pešakov,
boril na drugem mestu. Tadei je za celotno
traso potreboval 46' 28'', sam sem na drugem
mestu zaostal slabe tri minute.«

Ski Alp Dolomiti
di Brenta – Nejc
Kuhar in Tadei
Pivk 3.
Zdenka Mihelič

N

a velikonočni ponedeljek, 1. aprila
2013, je v italijanskih Dolomitih potekala že 39. izvedba slovite tekme Dolomiti di
Brenta. Letos je tekma potekala v parih in je
štela tudi za italijansko državno prvenstvo.
Na startu te slovite klasike se je, kot se za italijansko državno prvenstvo spodobi zbralo
veliko število zelo kvalitetnih parov, tudi Nejc
Kuhar in Tadei Pivk.
Tekmovalcem je bilo vreme maksimalno naklonjeno, saj so imeli sončno vreme ob
obilici pršiča. Zmago sta si priborila Michele
Boscacci in Lorenzo Holzknecht, druga sta
bila Damiano Lenzi in Matteo Eydallin, odlično tretje mesto pa sta dosegla Nejc Kuhar in
Tadei Pivk. S tem sta Nejc in Tadei dokazala,
da se skupaj v paru lahko borita za najvišja
mesta v najmočnejši konkurenci. Upamo,
da bosta skupaj še večkrat združila moči in
posegla po najvišjih mestih. V ženski konkurenci sta se zmage veselili Gloriana Pellissier
in Elena Nicolini, pred Francesco Martinelli
in Silvio Rocco ter Eliso Compagnoni in Martino Valmassoi. Vir: Turni.si.

potekala v parih in štela tudi za italijansko
državno prvenstvo. Po Triglavskem smuku sva
se s Tadejem odločila, da skupaj nastopiva še
na tej tekmi ter se pomeriva z najmočnejšo
konkurenco. S tekmo sva res opravila odlično
ter jo končala na stopničkah – na 3. mestu.
Tokrat ne bom pisal o sami tekmi, ki je sicer
minila v sončnem vremenu in 50 cm pršiča,
ampak bom napisal par stavkov o Tadeju, ker
upam, da boste o naju v prihodnje še velikokrat
slišali. Živi v Žabnicah pri Trbižu in prihaja iz
številčne slovenske družine. Oba starša sta iz
naše primorske in sta se pozneje preselila 'čez
mejo'. V mladostnih letih je bil nordijski kombinatorec, zadnjih 10 let pa trenira SkyRunning
in turno smučanje. Zaradi službe (zaposlen
je na žičnicah v Trbižu) mu čas ne omogoča,
da bi postal član kakšne reprezentance v teh
dveh športih, čeprav ga vabijo že nekaj let, saj
po rezultatih tja sodi. Mogoče se bo v prihodnjem letu odločil tudi za ta korak, ideja pa je,
da bi nastopil za Slovenijo, saj ima tudi naše
državljanstvo.«

KOMISIJA
ZA TURNO
KOLESARSTVO

Spomladanska
tura KTK PZS
2013
Franci Razpet

K
Tadei Pivk in Nejc Kuhar, foto Ski-Alper

Preberite si vtise Nejca Kuharja, ki jih je
delil na svoji strani, predvsem o sotekmovalcu, odličnemu Tadeiu Pivku:
»Na velikonočni ponedeljek sem v Madonni
di Campiglio nastopil na eni največjih turnosmučarskih klasik na svetu. Letos je tekma
16

omisija za turno kolesarstvo PZS vas v
nedeljo, 21. aprila 2013, vabi na spomladansko turo KTK, ki bo potekala v okolici
Čemšeniške planine v organizaciji PD Zagorje
in Kolesarskega kluba Zagorje. Turo bo vodil
turnokolesarski vodnik Franci Razpet.
KDAJ: v nedeljo, 21. aprila 2013. Zjutraj
ob 8. uri se bomo zbrali na Trojanah in se
do izhodišča odpeljali skupaj. Izhodišče je
parkirišče pred lovskim domom na Klančišah.
Od izhodišča se bomo v blagem vzponu
odpeljali po asfaltni cesti v smeri Čemšeniške
planine. Po 15 minutah kolesarjenja bomo

zapustili asfaltno podlago in zapeljali na
makadamsko cesto, po kateri bomo prečili
vznožje Čemšeniške planine ter se v blagih
okljukih vzpeli na Prvine (850 m). Od tod je
vzpon bolj strm, mestoma težavnost doseže
oceno V5, vendar pa se strmina kmalu unese
in dosežemo vršno pobočje. Po razglednem
pobočju se rahlo navzgor pripeljemo do Planinskega doma Franca Goloba na Čemšeniški
planini, ki slovi po dobri hrani in tukaj bomo
imeli počitek. Od izhodišča do planinskega
doma potrebujemo ca. 1,5 ure, hkrati pa je to
tudi najtežji del ture. Od doma nas bo pot vodila rahlo navzgor proti Črnemu vrhu (1.205
m – najvišji del Čemšeniške planine), nato
pa sledi daljši spust na Presedlje. Presedlje je
gorski prehod skozi katerega je potekala stara
Rimska trgovska pot Emona - Petovia). Kratek
del poti bomo vozili po sledeh Rimljanov, nato
pa se bomo obrnili v smeri Krvavice, vznožje
katere bomo v blagem vzponu dosegli v 30
minutah. Krvavica je mitološka gora, kjer naj
bi po pripovedih usmrtili Veroniko Deseniško. Eden od zapisov pravi takole:
»Nad Št. Jurjem ob Taboru je Ojstrica in
za njo Krvavica. Tam so vrgli Veroniko Deseniško preko skal, radi prepovedane ljubezni s
celjskim grofom Friderikom. Branila se je, ali
ni ji pomagalo. Zato pa še dandanašnjih dni
hodi ob mesečnih nočeh na skale sedet. Po njeni
nemili usodi se tista gora imenuje Krvavica.«

Razgled s poti, foto Franci Razpet

Peš se bomo povzpeli na vrh Krvavice (15
min vzpona) in uživali v čudovitem razgledu.
Pot bomo nadaljevali do Zajčeve koče (15
min), kjer se bomo okrepčali, nato pa se bomo
ponovno povzpeli pod Čemšeniško planino
in v kratkih skokih gor-dol prečili njeno pobočje. Pot nas bo pripeljala do lepe razgledne
točke s cerkvijo Sv. Primoža, kjer bomo še
zadnjič lahko pogledali daleč naokrog, nato
pa se bomo spustili do izhodišča.
Izhodišče je priljubljena izletniška točka
zagorskih planincev, saj je znano po izjemni
gurmanski kuhinji.
Zahtevnost ture: 5 – V5/S4, tura je kondicijsko srednje zahtevna. Največ napora zahteva
vzpon na Čemšeniško planino na začetku,
ostali vzponi pa so zmerni. Zahtevnih spustov
na turi ni.
Dolžina: 30 km, potrebovali bomo 6 ur s
postanki.

DELO KOMISIJ PZS

Višinska razlika: 1.500 m.
Informacije: Franci Razpet, frazpet@gmail.
com, 031 392 927.
V primeru neugodnih vremenskih razmer
bo najkasneje 3 dni pred turo objavljen nov
termin. Spremljajte spletno stran KTK PZS,
www.ktk.pzs.si.
Potrebna oprema: Osebni dokument. Tehnično brezhibno gorsko kolo s profiliranimi
plašči in zaščitna oprema. Obvezna uporaba
čelade!
Udeleženci morajo imeti urejeno nezgodno zavarovanje in zavarovanje odgovornosti
za poškodbe, ki bi nastale kot posledica gorskega kolesarstva in pohodništva! Priporočamo članstvo v PZS, saj poleg drugih ugodnosti
vključuje tudi tovrstno zavarovanje. V primeru, da ne želite izkoristiti ugodnosti članstva
PZS in bi se radi izleta kljub temu udeležili, me
morate o tem obvestiti najkasneje 5 delovnih
dni pred izletom, da zavarovanje uredimo
individualno.
Lepo povabljeni!

in brezpotju. Vendar so vse poti, razen tiste
do Sv. Primoža, planinske.
V vodniku so opisane ture teh težavnosti:
lahka pohodniška oz. izletniška, lahko sredogorska, zahtevna sredogorska, zelo zahtevna
sredogorska, zahtevna visokogorska in zelo
zahtevna visokogorska tura. Kaj pomenijo te
težavnosti, pa si lahko preberete v vodniku.
Tehnični podatki:
Obseg: 160 strani.
Vezava: zgibano, broširano – lepljeno.
Cena: V tednu od 15. aprila do 15. maja
2013 vam je učbenik na voljo po znižani ceni
s 50-odstotnim popustom, in sicer po ceni
8,98 € (redna cena 17,95 €).
DDV je obračunan v ceni. Stroške poštnine
plača naročnik.

PLANINSKA
ZALOŽBA

Akcija -50 %
Izdelek meseca –
Planinsko-izletniški
vodnik Kamniška
Bistrica

O

d 15. aprila do 15. maja 2013 smo za vas
pripravili naslednji izdelek meseca Planinsko-izletniški vodnik Kamniška Bistrica.
V tem času vam je na voljo s 50-odstotnim
popustom.
Na 160 straneh je v vodniku predstavljenih 19 opisov poti različnih zahtevnosti:
dostop v osrčje Kamniških planin (Koželjeva
pot, po Kamniški Bistrici, slap Orglice, Sv. Primož), obiski »zelenega predgorja« (Krvavec,
Velika planina, Kamniško in Kokrsko sedlo,
Korošica, Greben, Konj, Vodotočno jezero)
in vzponi na sive očake (Grintovec, Skuta,
Brana, Planjava in Ojstrica).
Večina opisanih tur poteka po označenih
poteh, nekaj pa tudi po neoznačenih poteh

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

-50 %
INFORMACIJE in NAROČILA:
• 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.

RAZISKOVALNA
SKUPINA
Izmenjava
izkušenj pri
testiranju
plezalnih vrvi
Matjaž Šerkezi

Š

tiri leta je že od tega, ko sem se prek Fakultete za šport in prof. Stojana Burnika
spoznal s testiranji plezalnih vrvi, ki jih izvajajo v Centru za eksperimentalno mehaniko
pod vodstvom dr. Igorja Emrija.
Dve leti kasneje sem med obiskom skupine za tehnične standarde v UIAA v Arcu spoznal Claudia Melchiorria, profesorja robotike
na Univerzi v Padovi, ki mi je predstavil njihov
način testiranja plezalnih vrvi in dognanj na
področju polimerov.
V Padovi je Club Alpino Italiano (CAI)
– Planinska zveza Italije – v ta namen zgradil
laboratorij (laboratorij za preizkus materialov
in tehničnih manevrov) in nedaleč stran stolp,
kjer dnevno potekajo testi različne plezalne
opreme, sidrišč in za vikende usposabljanja
za gorske vodnike, inštruktorje in alpiniste.
V okviru PZS deluje Raziskovalna skupina, katere člani so akademiki različnih znanstvenih strok in katerim je bilo predstavljeno
delo prof. Emrija in italijanskih raziskovalcev.
Tako smo 19. marca 2013 odpotovali v
Padovo, kjer smo si ogledali laboratorij in
teste, ki potekajo pod okriljem CAI. Obisk
je bil še toliko bolj učinkovit, saj so se izmenjale izkušnje in znanja, poleg tega pa smo se
dogovorili za možnosti sodelovanja.
Oglejte si video posnetke iz laboratorija v
Padovi in s preizkusa materialov in tehničnih
manevrov:
www.volontar.net/novica_prikazi.php?pid=273.

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.

Naprava za »staranje« vrvi, foto Matjaž Šerkezi
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NOVICE PLANINSKIH DRUŠTEV
V PD Podbrdo je
prostovoljstvo
doma

Večer s
Klemnom
Volontarjem
Olga Zgaga

P

laninsko društvo Podbrdo je sredi januarja
povabilo v goste vsestransko aktivnega
gornika, reševalca, vodnika reševalnega psa,
inštruktorja, predavatelja doma in v tujini ter
vodnika Mednarodnega združenja planinskih
organizacij UIAA Klemna Volontarja.
Skozi več kot enourno projekcijo nas je
sprehodil skozi Nepal, kamor se že od leta
2000 vsako leto znova vrača. To deželo nasprotij nam je prikazal skozi tenkočutno dojemanje enkratnih trenutkov njenega vsakdana. Nasmejani domačini v odmaknjenih
vasicah, ki še ne znajo meriti časa po naše,
ga namreč še bolj privlačijo kakor raznolika
nepalska pokrajina s številnimi dolinami,
jezeri in gorskimi verigami. Pohvalil je tudi
svojevrstne simbole prijateljstva, ki so kot posledica številnih himalajskih odprav vzklili
med Slovenijo in Nepalom. Najbolj izstopata
leta 1979 ustanovljena Slovenska šola za izobraževanje nepalskih gorskih vodnikov v
Manangu, kjer slovenski inštruktorji še vedno
vzgajajo domačine na alpinističnih tečajih in
pri nas premalo poznan Mednarodni gorski
muzej v Pokhari iz leta 2004, kjer je v družbi
številnih gorskih dežel tudi Slovenija predstavljena s svojo narodno nošo, fotografijami
in množico plezalne opreme, uporabljene na
naših odpravah.

Klemen Volontar je približal Nepal članom
PD Podbrdo, foto Klemen Dakskobler
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Olga Zgaga

Z

ustanovitvijo Planinskega društva Podbrdo leta 1958 so se krajani gornjega dela
Baške grape zapisali svoji gori Črni prsti. Prostovoljno delo pri postavitvi koče na njenem
vrhu jih je tako povezalo, da so se vzpenjali v
njeno naročje kakor k svoji svetinji.
Generacija krajanov, ki je zgradila temelje te pripadnosti, danes z zadovoljstvom
gleda na mlajšo generacijo, ki z mladostnim
pristopom nadgrajuje utrjene temelje. Ti so
na občnem zboru konec februarja posebej
omenili Stanka Trpina, Staneta Torkarja in
Cveta Anderleta in jim ob njihovem jubileju,
70-letnici, za dolgoletno vztrajanje na društvenih planinskih poteh podelili diplome.
Pogled na prehojeno pot društva v letu
2012 je pokazal, da je pri oskrbovanju in
vzdrževanju koče in planinskih poti prostovoljno delo članov in simpatizerjev še vedno
ključnega pomena. Preko 2500 opravljenih
prostovoljnih delovnih ur potrjuje, da jim
prostovoljstvo ne pomeni le obvezo, ampak
že zavezo. Prizadevno delo je bilo tudi tokrat
nagrajeno z dobrim obiskom koče, saj je kar
2265 planincev v njej odpočilo svoj korak,
543 pa jih je tudi prenočilo. Privabljala sta jih
tudi prijaznost oskrbnikov in dobra ponudba.
Že tretje leto zapored je na goro vabila tudi
posebna vpisna knjiga za domačine, ki so se
vključili v društveno akcijo »Na obisk na Črno
prst«. Največkrat so se podpisali Žan Drole
(27-krat), Jože Špik (28-krat) in Simon Drole
(107-krat).

V PD Podbrdo je prostovoljstvo doma,
foto Alenka Zgaga

Delo društva so na nedavnem občnem zboru
pohvalili tudi predstavniki sosednjih društev
in predsednik MDO PD Posočja Gregor Rupnik. Slednji je skupaj s predsednikom društva Tomažem Štenklerjem podelil Cvetu in
Olgi Zgaga za prostovoljno delo v društvu
(predvsem na področju publicistike, zbiranja
podatkov, fotografskega materiala …) bronasti častni znak PZS.

53. tradicionalni
spust izpod
Raduhe
Društvo GRS Koroške in AK Črna

V

soboto, 16. marca 2013, sta GRS Koroške in AK Črna organizirala in izvedla
53. tradicionalni spust izpod Raduhe.
Tekmovanje je namenjeno alpinistom,
gorskim reševalcem, turnim smučarjem in
vsem ljubiteljem Raduhe in planine Grohot.
Letos se je tekmovanja udeležilo 46 tekmovalcev, ki je sestavilo 28 navez. Večina tekmovalcev je nastopila na obeh progah. Od tega je 16
navez uspešno opravilo s progo na »srednji
čas« in 12 navez v hitrostnem tekmovanju na
»najhitrejši čas«. Po razglasitvi rezultatov smo
za vse zabave željne pripravili pravo alpinistično »gavdo« z živo glasbo. Druženja so se
udeležili tudi navijači in gledalci, tako da je
bilo veselo vse do jutranjih ur.
Zahvaljujemo se sponzorjem in donatorjem, ki nam vsako leto priskočijo na pomoč
pri izvedbi prireditve. Že vrsto let sodelujemo
s podjetji: Elektrotim d.o.o., Vertikala-X d.o.o,
Tesnila GK d.o.o., Tab MPI d.d., Kal d.o.o.,
Prislan d.o.o., IKD d.o.o., Gradbeništvo Stane
s.p., Hipra d.o.o. in ostalimi, ki prispevajo
praktične nagrade.
Rezultati: www.pzs.si/novice.php?pid=8019.

Na letošnjem tradicionalnem spustu nas je
spremljalo lepo vreme, foto Miran Kaker – Keks

NOVICE PLANINSKIH DRUŠTEV

Zbor
markacistov
OPP MDO PD
Gorenjske 2013
Branko Jensterle

V

soboto, 16. marca 2013, so imeli gorenjski markacisti letno srečanje v planinskem domu PD Sovodenj na Ermanovcu.
Zbrali so se načelniki OPP MDO PD
Gorenjske, in sicer 11 markacistov načelnikov oz. namestnikov, pripravnica PD Dovje
– Mojstrana, namestnik načelnika KPP PZS
Bogdan Seliger, predsednik MDO PD Gorenjske France Benedik, vodja OPP Ljubljana
Marjana Jelen, vodja OPP Primorske Žarko
Marinič, operater za kataster Franci Pukl in
predsednik PD Sovodenj Lovro Telban.

Udeleženci srečanja, foto Silvo Peternel

V delovnem delu srečanja smo predelali
naslednje teme:
- Poročilo dela vodje OPP Gorenjske v
letu 2012 - Sezono dela na naših planinskih
poteh, smo kolikor je bilo v naši moči zelo
dobro zaključili. Najbolj dejavna društva
so PD Kranj, PD Tržič, PD Jezersko, PD Javornik – Koroška Bela in PD Jesenice ter vsi
aktivni markacisti po vseh društvih. Veliko
zahvalo pa zaslužijo pridruženi člani PD, brez
njih bi akcije bile še bolj zahtevne in morda
celo neizvedljive. Izvedli smo skupno akcijo
OPP Notranjske in OPP Gorenjske, tečaj in
zaključni tečaj za markaciste. Obnovili smo
Hanzovo pot na Prisank in Mojstrovko in
druge pomembne poti v Julijcih, škofjeloškem
hribovju, Karavankah, Kamniško-Savinjskih
Alpah in drugje. Naredili smo 3153 delovnih
ur.
• Poročila načelnikov in njihova potrditev.
• Razprava o planu in programu dela v
letu 2013:
a.) Obnova poti do Orožnove koče, akcija
naj bi se izvedla v mesecu maju, oziroma
tik pred praznovanjem 120-letnice PZS v
Bohinjski Bistrici. Dela so predvsem zemeljska, lesena varovala, odvodnjavanje
in markiranje.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

b. ) Ureditev zahtevnega dela poti na Lipanski
vrh, PD Bled.
c.) Obnovitev markacij v okviru vseslovenske
Akcije KPP PZS na SPP 6. in 7. 7. 2013 ali
v primeru slabega vremena vikend kasneje okoli Pogačnikovega doma na Kriških
podih - do vrha Razorja, PD Radovljica.
d.) Sodelovanje s KPP PZS, Krkina pot
potrebno zamenjat table pod Jezerci in
postavitev droga in smerne table na izhodišču poti Triglav Viševnik ..., lokacija
pri vojašnici.
e.) Sodelovanje na poteh, ki vodijo do več
koč. Odnos do razpisov KPP PZS. Sodelovanje in povezanost med društvi na
Gorenjskem.
• Tončkov dan, bomo izvedli v okviru
skupne akcije KPP PZS in MDO PD
Gorenjske 1. 6. 2013 od Zelenice do
Slovenskega planinskega muzeja. KPP
PZS je med prijavljenimi kandidati,
dala prednost gorenjskim kandidatom
na Robleku. Na tečaju bi se uredil del poti
Zelenica-Begunjščica, ki je med drugim
tudi del SPP.
• SPP vrednost in pomembnost - Slovenska planinska pot, vrednost in priložnost.
Slovenska planinska pot letos praznuje 60-letnico, zato priporočam, da se
prednostno uredijo in označijo te poti.
Načelnikom sem poslal delitev trase po
društvih.
• Kataster planinskih poti za izdelavo nove
karte TNP …
Po delovnem srečanju smo se družabno
odpravili na bližnji vrh Ermanovec in uživali v
čudovitih pogledih na široko in lepo obzorje.
Gostujočemu planinskemu društvu PD Sovodenj pod okriljem MDO PD Gorenjske,
hvala za prijeten ambient v Planinski koči
na Ermanovcu.
Celotno poročilo:
www.kpp.pzs.si/novice.php?pid=8011.

Cvetke brez
smetke 2013 –
Sočerga
Jasmina Pištan

V

soboto, 16. marca 2013, se je odvijala
letos že 14. tradicionalna akcija '«Cvetke brez smetke«. Mladinski odsek Obalnega
planinskega društva Koper je letos organiziral
akcijo v okviru projekta DIVA.
Otroci so skupaj s starši očistili smeti iz
poti okoli Sočerge. Tri skupine vrtčevskih

otrok (vrtec Koper enota Pobegi – Zajček,
Vrtec Koper enota Kekec in Vrtec Vanganel
enota Pikapolonica) je čistilo planoto od
pokopališča pri sv. Kiriku vse do naravnega
mostu.
Šolski otroci (OŠ Koper, OŠ Dušana Bordona, OŠ Elvire Vatovec Prade in podružnica
SV Anton, OŠ dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini in OŠ Dekani) so se razdelili v dve skupini
in očistili poti od Sočerge do Olike, Pisare in
Šeike. Tokrat je v akciji mladinskemu odseku
priskočil na pomoč tudi gospodarski odsek
in sam predsednik društva. S čiščenjem so
skupine začele ob 9.00 in zaključile ob 12.30
s prisrčno podelitvijo priznanj in druženjem
na travniku v Sočergi. V sklopu akcije smo
nabrali za zvrhano prikolico smeti, ki smo jih
že med samim pobiranjem ločevali.

Nabrali smo smeti, jih ločevali in se tudi lepo
imeli, foto Jasmina Pištan

Razstava 120 let
SPD/PZS v Trstu
in 59. občni zbor
SPD Trst
Lojze Abram

S

mo v času, ko se kar vrstijo občni zbori
posameznih društev in SPD Trst se ni izneverilo izročilu, ki mu ga pravzaprav nalaga statut. V začetku pomladi je najbolj primeren čas
za podajanje obračunov in načrtovanje nove
planinske sezone. Ob tem pa so prizadevni
planinci SPD Trst odprli tudi novo razstavo
Planinske zveze Slovenije 120 let SPD/PZS.
Odbor je v petek, 22. marca 2013, sklical zbor članstva, in sicer že 59. Občni zbor
SPD Trst, ki se ga je udeležilo veliko število
planincev in gostov, predstavnikov sorodnih
društev. Iz podanih poročil je razvidno, da
je društveno delo v minuli sezoni v glavnem
potekalo po ustaljenih tirih. Dejstvo je, da je
bila prvenstvena glavna dejavnost, ki jo predstavljajo izleti, okrnjena zaradi neugodnih
vremenskih razmer, saj se je v primerjavi z
letom prej raznih napovedanih pohodov in iz19

letov, od 32 načrtovanih, od katerih je 6 odpadlo, udeležilo kar 300 izletnikov manj. Deset
članov SPDT se je udeležilo simbolne akcije
KDP Bazovica z Reke ob dnevu državnosti
v Sloveniji in Hrvaški z istočasnimi vzponi
na Triglav, Dinaro in Učko. Osrednji podvig
lanske sezone SPDT-jevcev pa je bil, skupaj
z ljubljanskimi Integralovci, enajstdnevno
potepanje po Bolgariji, z vzponom na 2925
metrov visoko Musalo, najvišji vrh v gorovju
Rile. Omeniti je še treba, da so tržaški odborniki gostili skupine planincev iz Slovenije in
Italije in jih vodili po naših zgodovinsko in
krajinsko pomembnih krajih, italijanske goste
pa pospremili na Triglav.
Celotno poročilo:
www.pzs.si/novice.php?pid=8035.

društvo Ruše ter rojakom na Reki pripravili
zanimiv večer.
Navzoče je pozdravil predsednik KPD
Bazovica Milan Grlica, v program je uvedla
in ga v prvem delu večera povezovala Zdenka
Vidmar, sodelovali pa so Patrik Vicman, z
interpretacijo literarnega prispevka, ter Jurij
Apšner in Gašper Klančnik, ki sta z besedo
in sliko predstavila literarno planinski dogodek, esej o Ruški smeri, petdeset let po prvič
preplezani steni Križevnika. Prvo smer v
steni Križevnika nad Robanovim kotom v
Kamniško-Savinjskih Alpah sta poleti 1960
preplezala Vanč Potrč in Dušan Kukovec.
Obiskovalce je nagovorila tudi predsednica KUD Franjo Sornik Smolnik Biserka
Apšner, rojena na Reki, in na kratko spregovorila o Rušah in bogati dejavnosti društva,
ki praznuje tridesetletnico delovanja in je ob
jubileju izdalo zbornik z naslovom Utrinki
kulture našega kraja.

Predsednica SPD Trst Marinka Pertot na občnem
zboru in ob odprtju razstave, foto Igor Lakovič

V skladu z društvenim kulturnim poslanstvom in navezanostjo na vrednote planinstva vzdržuje tržaško društvo tesne stike s
številnimi sorodnimi društvi, predvsem pa s
Planinsko Zvezo Slovenije, ki je 27. februarja
v Ljubljani slavnostno obeležila 120-letnico
organiziranega planinstva na Slovenskem in
neprekinjene dejavnosti z občuteno prireditvijo in sintetično zgodovinsko, in slikovno
tematsko razstavo 120 let SPD/PZS. Po razstavi v Cankarjevem domu in Državnem
zboru v Ljubljani jo je prvemu posredovala
Slovenskemu planinskemu društvu Trst in
odprtje je bilo pred petkovim občnim zborom
v Gregorčičevi dvorani. Razstava je bila odprta
do konca meseca marca 2013.

Zvezde nad
Himalajo in Kuj
železo, dokler je
vroče na Reki

V

Slovenskem domu KPD Bazovica sta se
23. marca 2013 na dobro obiskanem večeru z zanimivim programom predstavili društvi iz Ruš pri Mariboru, Kulturno-umetniško
društvo Franjo Sornik Smolnik in Planinsko
20

Biserka Apšner, Iztok Urlavb in Milan Grlica,
foto Anita Hromin

V imenu PD Ruše je obiskovalce pozdravil
predsednik Iztok Urlavb, predstavil društvo,
ki je bilo ustanovljeno leta 1901 kot deveta
podružnica Slovenskega planinskega društva
in jih povabil na Ruško planinsko pot, gostitelju pa podaril sliko in knjigo z naslovom
100 let organiziranega planinstva v Rušah,
izdano ob stoletnici 2001. Drugi del večera
je izpolnilo predavanje Zvezde nad Himalajo,
ki ga je z vrsto prelepih fotografij in zanimivo
pripovedjo podal alpinist Mitja Mičo Plohl.

Korenine planinskega življenja na Kamniškem segajo že daleč v 19. stoletje. Kažejo se
v različnih akcijah, srečanjih in prireditvah.
Leta 1893 so dozoreli pogoji za ustanovitev
prve podružnice Slovenskega planinskega
društva, ki je bilo ustanovljeno 19. julija v
Kamniku. Prvi predsednik je postal apotekar
in župan Kamnika Josip Močnik.
Med ustanovitelji je bila vrsta pomembnih
kamniških mož in mnogi so kasneje postali
zelo spoštovani planinski delavci v slovenskem merilu. Vseskozi je društvo ohranilo
svojo zasnovo in kljub nekaterim razhajanjem napredovalo. Med drugo svetovno
vojno je bila društvena aktivnost ohromljena in je skoraj zastala. Arhivski material pa
so zavedni člani pravočasno umaknili pred
posegom okupatorja. Tako je bila društvena
dokumentacija v celoti ohranjena in je danes
sodobno urejena in arhivirana. Po vojni se je
planinsko življenje po začetnih težavah zelo
razmahnilo.
Planinke, planince in povabljene goste
je ob svečanem občnem zboru z uvodnimi
besedami nagovoril predsednik Planinskega
društva Kamnik Ivan Resnik. Predstavil je
dolgoletno delo društva, ki vsekakor deluje
s srcem in z veliko zavzetostjo na mnogih
področjih. S spodbudnimi besedami pa še
poudaril, da je prepričan v dejstvo, da bo društvo delovalo še naslednjih 120 let. Zbranim je
nekaj besed namenila tudi podžupanja mag.
Julijana Bizjak Mlakar, ki je poudarila pomen
narodnosti, na temelju katere je bilo ustanovljeno Planinsko društvo Kamnik. Vse zbrane
je nagovoril tudi predsednik Planinske zveze
Slovenije Bojan Rotovnik, ki je pohvalil tudi
bogato in razvejano dejavnost planinskega
društva.
Svečanemu občnemu zboru pa so
kulturni pridih dodali učenci Glasbene šole
Kamnik s kvartetom kitar, Ariana in Lara
Bušeska na kljunasti flavti, Lovro Planko na
harmoniki, Kvartet Grm in otroci planinske
skupine Osnovne šole Šmartno v Tuhinju.

Svečani občni
zbor PD Kamnik
ob 120-letnici
delovanja
Občina Kamnik

P

laninsko društvo Kamnik je ob 120. obletnici delovanja pripravilo svečani občni
zbor, ki so se ga v avli Gimnazije in srednje
šole Rudolfa Maistra udeležili številni člani
društva, kakor tudi podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar, predsednik PZS Bojan
Rotovnik in ostali zbrani gostje.

Zbrani na jubilejnem občnem zboru
ob 120-letnici delovanja, foto arhiv Občine Kamnik

NOVICE PLANINSKIH DRUŠTEV

OPD Koper
postaja
prepoznavno
tudi širše
Maruška Lenarčič

5

6. redni občni zbor OPD Koper so, ob
prepoznavni OPD sceni, uvedli s pesmijo mladi planinci Vrtca Koper, Enote Pobegi
Zajček in nato s Pevsko skupino OPD Koper
pričarali prisrčno vzdušje s skupno zapeto
Kekčevo pesmijo. S tem pa tudi simbolno
povedali, da se planinstvo, ki se je začelo v
Sloveniji pred 120 leti, v Slovenski Istri pa
pred dobrimi šestdesetimi leti, uspešno
nadaljuje v prihodnost. Spomnili so tudi na
druge letošnje planinske jubileje, ki so bili vodilo pri sestavi bogatega programa in smernic
za delo v letu 2013.

Na koncu so v zahvalo za dolgoletno delo
prejeli priznanja naslednji planinci: društveni priznanji: Stanko Ivančič in Sebastijan Nedoh; bronasti častni znak PZS: Lučka
Appollonio, Tomaž Leban, Vinko Mom,
Anton Rakar, Nataša Zadel, Matej Zubin in
Veronika Zubin; srebrni častni znak PZS:
Tanja Brstilo, Lidija Čerin, Vlasta Kobal,
Igor Kobav, Nataša Marčeta, Ada Marsetič,
Amelija Pohlen, Valter Valenčič in Zlata Žeželj; zlati častni znak: Alojz Zadel. Prisotni so
se še dolgo veselo družili ob pesmi in plesu.

Broad Peak
in Svet pod
Triglavom v
Pliberku
Anton Starman

N

Združeni pevci, najmlajši in starejši,
foto Majda Jančar

Sicer pa so najprej pregledali dejavnost
lanskega leta, ki je bilo dokaj uspešno, kljub
temu, da so se njihove vrste zmanjšale za štirideset članov (društvo šteje preko 600 članov).
Poudarjeno je bilo zagnano delo skupine prostovoljcev, predvsem upokojencev, ki iščejo,
urejajo in čistijo poti ter pripravljajo njihove
opise, t. i. tematske poti MO Koper po Slovenski Istri.
Postali so prepoznavni v domačem in
tudi širšem okolju, saj se aktivno vključujejo ne samo v delo MDO Primorsko–Notranjskih PD, v organe PZS, sodelujejo s
hrvaškimi društvih …, ampak so nepogrešljivi tudi na mnogih športno-rekreativnih dogodkih v MO Koper. Pokazatelj
njihove širine je ne nazadnje tudi prisotnost
predstavnikov mnogih društev, od Trsta,
Sežane, Ajdovščine do PS KPD Bazovica
z Reke in Frama, s katerimi že daljši čas
tesneje sodelujejo in so prav ta večer sklenili
pobratenje.
Predstavljena in sprejeta so bila tudi nova
društvena Pravila ter izvoljeni: nov – stari
predsednik Aldo Zubin, upravni in nadzorni
odbor ter častno razsodišče.
OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

ad sto radovednih planincev je prišlo v
četrtek, 4. aprila 2013, v Kulturni dom
v Pliberku na odprtje razstave ob »120 let
SPD/PZS« in razstave »Življenje pod Triglavom«, ki smo ju skupno poimenovali Svet
pod Triglavom.
Podpredsednik PZS Borut Peršolja je v
pozdravnih besedah poudaril na starodavne
povezave med slovenskimi planinci na Koroškem in Sloveniji ki je dokumentirana tudi
v razstavi.
Nato so nam člani alpinistične odprave
»Koroška 8000«, ki jo je podprla tudi PZS,

približali svet okoli Broad Peaka, kamor so
se podali poleti leta 2012.
Broad Peak
»The strong Slovenian Team,« tako so
druge ekspedicije imenovale člane ekspedicije Koroška 8000. V četrtek so alpinisti
v Kulturnem domu Pliberk poročali o doživetjih, naporih, veličastnih utrinkih in
trenutkih, doživetih na poti do cilja v višini
8051 metrov. Na vrhu Broad Peaka je v letu
2012 stalo samo 13 ljudi, med njimi peterica
s Koroške. Na veliki trenutek se pripravljaš
leta dolgo, osvojiti vrh je povezan z znanjem,
pripravljenostjo in tudi z veliko sreče. Film
nas je popeljal v visokogorski svet, v puste
kraje Pakistana brez cest in mostov, brez nam
poznane infrastrukture. Ni naključje, da se
ponesreči veliko ljudi, preden sploh pride v
bazo 1. Dobro pripravljeni slovenski alpinisti
so dospeli na vrh v skorajda rekordnem času,
kljub temu, da so zaradi zametov snega v višinah nad 7000 metrov morali 'preplužiti' pot
tudi drugim udeležencem ekspedicij. »Brez
nas, Slovencev, bi najbrž v letu 2012 nihče na
stal na vrhu Braod Peaka,« tako ponosno
sporočilo številni publiki, ki je z zanimanjem
sledila filmu in prekrasnim slikam mogočnih
vrhov himalajskega gorovja.
Slike in doživetja so strnjena tudi v knjigi
Sanje, ki je zagledala luč sveta dan pred prireditvijo in so jo po predavanju predstavili
navzočim. V knjigi je član ekspedicije Andrej
Gradišnik opisal pot od začetka sanj koroške ekspedicije na osemtisočak do najlepšega
trenutka na vrhu in vrnitvijo v Ljubljano. Ali
vam Peca sploh še kaj pomeni, če ste že stali v
drugih višinah? »Da, vsak teden smo na Peci,
saj je to tista gora, kjer smo si zagotovili moč
za višje podvige.«

Podpredsednik PZS Borut Peršolja (levo) in Anton Starman iz SPD Celovec ob kulturnem dogodku
v Pliberku, foto arhiv SPD Celovec
21

Razpis za
oskrbniški
par na Koči
na Naravskih
ledinah

PD Ravne na Koroškem

P

Razpis za
oskrbnika/
najemnika
Frischaufovega
doma na
Okrešlju

Od kandidatov pričakujemo poznavanje
oskrbniškega dela na planinskih kočah in vodenje materialnega knjigovodstva ter blagajne
s pomočjo računalniškega programa.
PRIJAVE pričakujemo do 12. aprila 2013
na naslov:
• Planinsko društvo Celje - Matica, Stanetova ul. 20, 3000 Celje ali
• po el. pošti na naslov: pdcelje@siol.net.
Vabljeni!

laninsko društvo Ravne na Koroškem obPD Celje – Matica
javlja RAZPIS za oskrbniški par na planinski koči na Naravskih ledinah za obdobje
laninsko društvo Celje – Matica razpiod 1. junija do 30. septembra 2013.
suje razpis za oskrbnika ali najemnika
Prednost imajo kandidati, ki so člani Frischaufovega doma na Okrešlju.
PD Ravne. Pričakujemo ustrezna znanja za
Frischaufov dom na Okrešlju je stalno
oskrbovanje koče in opravljanje sprotnih odprt od 27. aprila do 30. oktobra. Med
vzdrževalnih del v koči ter okolici.
1. novembrom in 26. aprilom pa ob lepih
Prijave s kratkim življenjepisom, dosedanji- vikendih ali po dogovoru.
mi izkušnjami in opisom svojega videnja dela
Dom leži na višini 1396 m. V domu je
na koči pošljite do 20. aprila 2013 na naslov: 53 posteljnih ležišč in 36 skupnih ležišč ter
Planinsko društvo Ravne
na Koroškem
60
sedežev v planinski sobi. Na domu
4MPWFOTLJNFOJKJ
FOPTUBWOBVQPSBCB
 deluje
Čečovje 2, p.p. 44 QSFEOBMPsFOBPTOPWOBWFS[JKB5010(3"'4,&
čistilna naprava, oskrbuje se s tovorno žičnico
2390 Ravne na Koroškem
in je elektrificiran.
LBSUPHSBÊKF4MPWFOJKF
s pripisom »RAZPIS«

P

3P OF(14OBQSBWF(BSNJO

PD Radovljica

P

laninsko društvo
Radovljica razpisuje prosto delovno
mesto strokovnega
delavca Planinskega
društva Radovljica.

Razpisni pogoji so na voljo v pisarni PD
Radovljica v času uradnih ur ob ponedeljkih
in sredah od 8. do 13. ure in ob sredah še od 16.
do 18. ure ali po predhodni telefonski najavi
vsak delovni dan na številko 031 345 209.

Koča na Naravskih ledinah, foto Klemen Petek

S prijavljenimi kandidati bomo v času do
15. maja opravili razgovore.
VABLJENI!

Razpis za
strokovnega
delavca PD
Radovljica

Razpis je odprt od 5. do 20. aprila 2013.
Frischaufov dom na Okrešlju, foto arhiv PD

Vabljeni.

;BWF JOGPSNBDJKPCJq JUFXXXHBSNJOTJ

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,
www.planinskivestnik.com, pv@pzs.si, 080 1893
pv@pzs.si, 080 1893
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Razpisa –
učinkovita
raba električne
energije
Zdenka Mihelič

E

lektro Gorenjska Prodaja in Elektro energija razpisujeta razpisa glede učinkovite
rabe električne energije. Rok prijav: 17. april
oz. 10. maj 2013 za Elektro energijo.

1. Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za
prodajo elektrike, d.o.o., Kranj
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so
usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije
pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed
razpisanih ukrepov.
Vrednost razpisa: 175.000 EUR.

Ponudba
počitniškega
doma v Platiščah
v Beneški
Sloveniji
Zdravko Likar

P

et kilometrov za Breginjem nas cesta pripelje do Mosta na Nadiži. Na mostu je
meja med Slovenijo in Italijo. Za mostom na
desno zavije cesta navkreber in po treh kilometrih pridemo v vas Platišče (655 m). Sredi
vasi stoji velika, lepo obnovljena zgradba, v
kateri je bila nekoč v pritličju mlekarna, v
zgornjih dveh nadstropjih pa šola. Mlekarno in šolo so zaprli. Občina Tipana je stavbo
lepo obnovila. V pritličju so skupni prostori,
jedilnica, kuhinja in WC. V prvem in drugem
nadstropju so sobe: nekaj je večjih, precej je
dvoposteljnih sob z WC-jem in tušem. Skupaj
je prostora za 40 oseb. Hiša ima tudi dvigalo.
Stavba je občinska last in občina stavbo
tudi oddaja. Mesečna najemnina za stavbo je
100 EUR s tem, da uporabniki posebej plačajo
elektriko, vodo.

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Rok prijav: 17. 4. 2013 ob 13. uri.
Več informacij:
• www.razpisi.info/index?action=notice
info&id=4830,
• www.eg-prodaja.si/content/javni-razpisi-ure.
2. Elektro energija, podjetje za prodajo elektrike
in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov

Osnovni namen občine Tipana je, da se
stavba uporablja ter da se v vas vnese življenje.
Zraven stavbe je igrišče in veliko možnosti
za izlete in dejavnosti. Naj jih nekaj naštejemo:
• v okolici vasi so lepi gozdovi, pod vasjo
je znameniti slap Namlen;
• okoli vasi je precej utrdb iz časa hladne
vojne;
• do Nadiže je 3 kilometre;
• kjer se pod vasjo Brezje (795 m) stikata
Beli in Črni potok, začne svojo pot reka
Nadiža;
• iz Platišč so lepi sprehodi do vasi Prosnid,
Brezje in Tipana;

oz. naložb za povečanje učinkovitosti rabe
električne energije, s ciljem zmanjšanja rabe
električne energije in energije pri končnih
odjemalcih- UREZRKO.
Vrednost razpisa: 232.000 EUR.
Rok prijav: 10. 5. 2013.
Več informacij:
• www.razpisi.info/index?action=notice
info&id=4829,
• www.elektro-energija.si/2/Podjetja/Energetska-ucinkovitost/Razpisi-UREZRKO

•

v vseh vaseh živijo Slovenci s svojskim
narečjem in kulturo;
• nad Platiščami (v vasi je tudi gostilna)
je lepa dolina Na Bonah s kmečkim turizmom;
• okolica nudi številna izhodišča za vzpone
na Muzce (1633m), Breški Jalovec (1615
m) in Brinico (1636 m).
Vsi, ki ste zainteresirani za počitnikovanje v domu v Platiščah, pišite županu občine Tipana Eliu Berri na e-mail elioberra@
libero.it. Njegov telefon je 0039 3772452357.
Če karkoli še rabite, pa lahko pišete tudi na
zdravko.likar@gov.si.

Dom v Platišah, foto arhiv Planinske družine Benečije
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ZANIMIVOSTI
Zaključek
literarnega
natečaja v
Slovenskem
planinskem
muzeju

Nagovor vodje SPM Mira Eržena, foto Silvo Kokalj in Eli Gradnik

Neli Štular

V

sklopu prireditev ob 120-letnici ustanovitve Slovenskega planinskega društva smo
v soboto, 16. marca 2013, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravili zaključno
prireditev letošnjega vseslovenskega literarnega
natečaja Moje največje veselje je na gorah.
Na natečaju je sodelovalo 153 učencev
iz 34 slovenskih osnovnih šol. Tema prispevkov, ki so nam jih poslali, je bila šaljiva
planinska zgodba, v katero je bilo potrebno
vplesti odlomek iz literarnih del znanih slovenskih pisateljev: Janka Mlakarja, Frana.
S. Finžgarja, Matjaža Kmecla in Dušana
Škodiča. Povod za takšno temo pa so bili
Piparji, pobudniki ustanovitve Slovenskega
planinskega društva in njihov zabavni časopis Planinski šaljivec.

Sanje – knjiga
o alpinistični
odpravi
Koroška 8000
Zdenka Mihelič

K

oroški alpinisti so julija 2012 izpolnili tridesetletne sanje in stopili na 8051 metrov
visoki Broad Peak v Karakorumu. Koroški
alpinistični kub je izdal knjigo SANJE s podnaslovom Koroška 8000, v kateri avtor Andrej
Gradišnik govori o dolgoletnih prizadevanjih
koroških alpinistov, da se bi dotaknili neba,
o skupni prijateljev, ki so te sanje uresničili,
o tistih, ki jih ni več in še o čem.
Odpravo je sestavljalo 7 koroških alpinistov, vodja Grega Lačen, namestnik vodje
Ludvik Golob (Ika), Andrej Gradišnik, Sašo
Prosenjak, zdravnik Jurij Gorjanc, Tadej Zor24

Vsi mladi pisatelji so v prispevke vložili
veliko ustvarjalne energije in domišljije.
Komisija v sestavi Vladimir Habjan
(urednik Planinskega vestnika), Meta Košir (slavistka in učiteljica likovnega pouka),
Danica Taljat (slavistka, učiteljica), Urban
Golob (planinski pisatelj, alpinist) ter Irena
Cerar (urednica National Geographic Junior
in avtorica knjige Pravljične poti Slovenije)
se je znašla pred nalogo, izbrati najboljše. Pri
izbiri je v prvi vrsti upoštevala, da je zgodba
humorna in da vključuje izbrani odlomek. Pri
ocenjevanju se je upoštevala tudi zanimivost,
prepričljivost in izbirnost zgodbe. Najbolj so
prepričale zgodbe z izraženim osebnim odzivom: duhovite, nepričakovane razlage, utemeljitve, asociacije in navezave na odlomek
ali celo kakšno drugo, neznano ali podobno
besedilo, osebo, lastno življenjsko izkušnjo ...

Tudi pravopisna pravilnost, zgradba in slog
pisanja so bili pri izbiri pomembni dejavniki:
jasnost izražene zgodbe, bogastvo besedišča
in zgrajenih povedi ter predvsem izvirna, neklišejska raba sredstev umetnostnega jezika
oziroma metaforičnost.
Za veselo vzdušje na sobotnem druženju
so poskrbeli še zborček OŠ Josipa Vandota
iz Kranjske Gore pod mentorstvom Metke
Magdič, vozlolog Silvo in igralska skupina
Dovški oder z igranim odlomkom iz Mlakarjeve knjige »Kako je šel Trebušnik na Triglav«.
Še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali
pri izvedbi našega literarnega natečaja, s katerim bomo nadaljevali tudi v prihodnjem
letu. Torej se vidimo z novo temo v letu 2014.

man in Matej Flis, pet pa jih je stopilo na vrh.
Odpravo je podprla Planinska zveza Slovenije.
Član odprave in avtor knjige Andrej Gradišnik je takole dejal: »Dosanjali smo sanje
koroških alpinistov o samostojni koroški odpravi na osemtisočaka. Dosanjali smo jih za vse,
ki so kdajkoli to načrtovali ali le želeli, za vse

Korošce, ki jim je bila mladostna pot prekinjena
v hribih; Igorja, Franca, Vlada, Dušana, Meha,
Kolčna in prijatelje, za vse, ki so doma stiskali
pesti, da nam bi uspelo.«
Knjiga je bila premierno prestavljena v
sredo, 3. aprila 2013, v Glasbenem domu Pihalnega orkestra Ravne na Koroškem.

Nagrajenci literarnega natečaja:
www.pzs.si/novice.php?pid=7997.

VABIMO

VABIMO
8. Kamniški
memorial za
smučko in cepin
2013
PD Kamnik in DGRS Kamnik

P

D Kamnik in Društvo GRS Kamnik vas
vabita na 8. Kamniški memorial za smučko in cepin, ki bo v nedeljo, 14. aprila 2013,
na Kamniškem sedlu.
Prireditev je posvečena spominu na vse
člane PD Kamnik, ki so svojo življenjsko pot
končali v gorah.
START: Na sedlu - Pri Pastirjih med 8. in 10.
uro. Prav tako bodo tam PRIJAVE.
SKUPINSKI START: ob 9. uri.
Na predvečer in na dan prireditve bo Koča
na Kamniškem sedlu odprta.
Vabljeni!

Po ogledu Čebelarstva Noč se bo srečanje
nadaljevalo po naslednjem programu:
• ogled slapu »Hudič babo pere« v Završnici,
• vzpon do Doma pri izviru Završnice
(1425 m),
• kosilo v Domu pri izviru Završnice,
• predavanje s planinsko tematiko,
• zaključek predvidoma ob 15. uri.
Program bomo prilagajali vremenskim razmeram.
Za vodnike PZS in mentorje planinskih skupin je srečanje brezplačno.
Dobrodošli so tudi družinski člani, prijatelji,
planinci; za te udeležence je prispevek 10 €.
Oprema naj bo običajna planinska, prilagojena snežnim razmeram (gamaše ...).
Prijavite se do srede, 10. aprila 2013.
Srečanje bo ob vsakem vremenu.
Informacije in prijave:
stanko.koblar@gmail.com, 040 627 808.

Dom pri izviru Završnice bo gostil vodnike PZS in
mentorje planinskih skupin MDO PD Gorenjske,
foto arhiv PD Žirovnica

5. Zbor vodnikov
in mentorjev
MDO PD
Gorenjske

7. mednarodni
festival
gorniškega filma
Domžale IMFFD

Boris Madon

S

rečanje bo potekalo v Žirovnici v nedeljo,
14. aprila 2013. Vabljeni, pripravili so tudi
pester program.
Zbrali se bomo ob 8. uri pred OŠ Žirovnica v Zabreznici. Najprej si bomo ogledali
Čebelarstvo Noč, kjer nam bodo predstavili bogato zgodovino čebelarstva, pridelavo
medu in ostalih čebeljih pridelkov ter nas
pogostili z jutranjo kavico ali čajem.
V »čebelnjaku«, ki je poslikan z 42 panjskimi končnicami, si boste lahko ogledali bogato ponudbo raznovrstnega medu in ostalih
čebeljih izdelkov.

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Zdenka Mihelič

O

d 15. do 19. aprila 2013 bo potekal že
7. mednarodni festival gorniškega filma
Domžale IMFFD, katerega glavno prizorišče
bo tudi letos v Ljubljani v Cankarjevem domu,
ob tem pa tudi v Celju (Kino Metropol) in v
Kulturnem domu Franca Bernika Domžale.
Organizatorju festivala Društvu za gorsko
kulturo iz Domžal je predvsem po zaslugi neumornega in prav po »hribovsko« vztrajnega
direktorja festivala, alpinističnega virtuoza
svetovnega kova Silva Kara, tudi letos uspelo
sestaviti zares pester in že tradicionalno zelo

kakovosten program. V štirih tekmovalnih
kategorijah - Alpinizem, Plezanje, Gore, šport
in avantura, Gorska narava in kultura - bo
predvajanih 35 filmov iz 16 držav in praktično vseh celin (tudi Amerike, Avstralije).
Na festivalu bo sodelovala tudi Planinska zveza Slovenije, ki se bo predstavljala
s svojimi dejavnostmi, edicijami Planinske
založbe PZS in podelila bo tudi nagrado po
izboru žirije PZS.
V tekmovalni kategoriji Alpinizem si boste lahko ogledali 6 filmov, v kategoriji Plezanje 10, Gore, šport in avantura 9 filmov ter v
kategoriji Gorska narava in kultura 10 filmov.
Med tekmovalnimi filmi je tudi 8 filmov
iz Slovenije, tudi o Klemnu Trilerju in njegovem rekordu po Slovenski planinski poti
(v 8 dneh 14 urah in 45 minutah):
T(H)RIL(L)ER / Klemen Triler, Uroš Feldin,
Janez Lavrič / Slovenija / 75'
Pa film Dolina Soče, Aurora Polaris, V objemu
Himalaje ...

Žirijo sestavljajo sama odlična imena iz
sveta filma, gora, alpinizma:
Špela Kuclar je znana scenaristka, režiserka, pisateljica in pesnica. Pierre Simoni,
švicarski državljan, je ustanovni član leta 2000
nastalega Mednarodnega združenja za filme
z gorniško tematiko - Alliance Internationale
Pour le Film de Montagne. Neda Podergajs se z
alpinizmom aktivno ukvarja že več kot dvanajst
let. Kadar ne išče novih plezalnih možnosti,
zasleduje nove investicijske priložnosti. Matjaž
Žbontar trenutno dela igrano-dokumentarni
film o Ivanu Bolletu, anonimnem avtorju, ki je
v 30. letih snemal prve dokumentarne in igrane filme z gorniško tematiko pri nas. Andrej
Štremfelj, legendarni slovenski alpinist, leta
2009 je bil predsednik mednarodne žirije za
izbor nagrade zlati cepin v Chamonixu, bil pa
je tudi že član žirije na IMFFD, ki je izbirala
najboljši film po izboru PZS.
V spremljevalnem programu se boste
lahko udeležili predavanj, ki jih bodo imeli:
Matevž Lenarčič, Urban Novak, Vlasta Kunaver Danilo Cedilnik - Den in Janez Bizjak.
Vse o programu, urniku in žiriji 7. IMFFD na
spletni strani: www.imffd.com/2013. Vabljeni!
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8. Plezalni
vikend TURA
2013
AO PD Vipava

A

lpinistični odsek PD Vipava vas vabi že
na 8. plezalni vikend Tura, ki bo potekal
od 16. do 21. aprila 2013.
Vikend bo letos zajemal cel teden dogodkov, tekem, izletov in predavanj; pri tem naj
posebej opozorimo na sobotno predavanje
Nejca Marčiča. Nejc je namreč lani, skupaj
z Luko Stražarjem za smer Sanjači zlatih
jam v K7 West v pakistanski Himalaji prejel
najvišje alpinistično priznanje, Zlati cepin.
Na sobotnem predavanju pa bo predstavil

Mednarodni
sejem aktivnosti
in oddiha v
naravi NATURO v
Gornji Radgoni

odpravo Janak 2012 in znova novo smer
(Modri dirkač).
Vrhunec vikenda pa bo, kot vedno, nedeljska pustolovščina, Adventure Race.

Več na spletnem mestu PZS,
www.pzs.si/novice.php?pid=7958.

Sočasno bo potekal LOV, 8. mednarodni sejem lovstva in ribištva, ki bo privabljal
ljubitelje narave s trgovanjem ter s srečanji

ob številnih tekmovalnih in zabavnih dogodkih.
Vljudno vabljeni!

Vabljeni!

O

d 19. do 21. aprila 2013 bo ljubitelje in
ponudnike preživljanja prostega časa v
naravi v Gornji Radgoni gostil 2. mednarodni
sejem aktivnosti in oddiha v naravi NATURO.
Sejem bo predstavil pohodništvo, planinarjenje, izletništvo, kolesarjenje, opremo,
oblačila in pripomočke za aktivnosti in oddih
v naravi, zdraviliški turizem, wellness, turistično ponudbo slovenskih regij, destinacij
in krajev, turistične kmetije, eko kmetije in
eko proizvode, ponudbo lokalnih prehranskih izdelkov in domače obrti, caravaning,
ter terenska in osebna vozila.
Na sejmu se bo predstavila tudi Planinska zveza Slovenije s svojo dejavnost, delo
z mladimi, novimi priročniki za varnejše in
odgovorno obiskovanje gora ter spletne in
mobilne aplikacije za orientacijo. Jamarsko
društvo Planina bo predstavilo jamarsko in
potapljaško opremo, Planinsko jamo in Planinsko polje. Združenje turističnih kmetij
Slovenije bo ponudilo v pokušnjo tudi prehranske izdelke svojih članic. Ekološke regionalne pridelke bodo ponujali Eko podeželje
z.o.o., Ekoprlekija – društvo za promocijo
prleških ekoloških kmetij, Ekološki center
Svit Pomurje in Društvo za biodinamično
gospodarjenje Pomurje ...
Podrobni program dogajanja:
www.pomurski-sejem.si.
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Planinski
orientacijski
maraton – POM
2013
PD Polzela

P

laninsko društvo Polzela vabi na že 7. POM –
Planinski orientacijski maraton. Potekal bo
v nedeljo, 21. aprila 2013, v okolici Gore Oljke.

ZBOR tekmovalcev bo ob 8. uri pri
Planinskem domu na
Gori Oljki.
Pred startom bo
potekalo žrebanje ekip
(parov), ki se bodo od
8.30 dalje podale na eno izmed dveh prog.
Tekmovalni progi bosta dve, in sicer »lažja« A v dolžini 8 km zračne linije in »težja«
B v dolžini zračne linije okrog 12 km. Nekaj
kontrolnih točk (KT) bo »živih«, na njih se
bodo reševale praktične naloge Planinske

VABIMO

šole. Na eni izmed njih, se bo mogoče tudi
odžejati z okrepčilnim napitkom, na cilju pa
vas čaka tudi malica. Vse KT bodo označene
z prizmami in luknjači (perforatorji). Barvna in črno-bela kopija Državne topografske
karte (DTK) z označenimi KT bo v merilu 1
: 25.000, leto izdelave 1997.
OPREMA tekmovalcev naj bo primerna vremenu ter gibanju po sredogorju. Vsi
tekmovalci boste morali na startu pokazati
tudi planinsko izkaznico s plačano članarino
za leto 2013.
Vsi tekmovalci po končani prejmejo diplome, prvo uvrščena para pa v obeh kategorijah prejmeta še pokal in praktična darila.
Prispevek vsakega udeleženca za izvedbo
tekmovanja je 6 €.
Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost.
PRIJAVE do vključno petka, 19. aprila
2013, na 041 754 778 ali na elektronski naslov
zoran.stok@gmail.com.
Vabljeni!

XIV.
mednarodno
srečanje
plezalcev
Paklenica 2013
Zdenka Mihelič

O

d 26. aprila do 1. maja 2013 vas Nacionalni park Paklenica vabi na že XIV.
mednarodno srečanje plezalcev Paklenica

2013. Obeta se pester program, seveda tudi
hitrostna plezalna tekma ne bo manjkala '24
ur Paklenice'. Vabljeni plezalci, plezalke in
vsi ljubitelji Velebita, Paklenice!
Program je zares zanimivo zastavljen.
Med drugim bodo 30. aprila pripravili tudi
VI. filmski festival in druge spremljevalne
aktivnosti v naravi, tudi za nadobudne najmlajše plezalce. In glavno? Druženje, druženje, druženje plezalcev od blizu in daleč.
Več informacij na spletni strani Nacionalnega parka Pakelnica.
Vabljeni!

Lovrenc,
botanični biser
Posavskega
hribovja
Zdenka Mihelič

P

laninsko društvo Lisca Sevnica je izdala
zanimivo zloženko o Lovrencu, botaničnem spomeniku, Clusijevem svišču in kaj je
potrebno, da bomo ohranili Clusijev svišč na
Lovrencu. Zloženka je dostopna tudi vam.
Zloženka je lep primer konkretnih korakov za ohranjanje narave, gorskega cvetja, pa
tudi kot vabilo v tiste kraje, na planinske in
druge poti ter na ogled raznih znamenitosti,
skupaj z možnostjo okrepčila.
V sodelovanju s partnerji (Občina Sevnica, KŠTM Sevnica, Kozjanski park, Zavod RS
za varstvo narave, Zavod RS za gozdove) bo
v petek, 26. aprila 2013, ob 15. uri, potekalo
odprtje nove informativne in označevalne table ob vhodu na rastišče Clusijevega svišča.
Odprtje bo popestreno s prijetnim kulturnim
programom in pogostitvijo. Odprtja se bodo
udeležili tudi številni planinci – pohodniki ob
polni luni, katerih vseslovensko srečanje bo
ravno tistega dne v Sevnici. Vabljeni!

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

23. nočni
Rokovnjaški
pohod (TrojaneVolčji Potok)
Jana Racman

V

odniški odsek Planinskega društva
Kamnik vas vabi, da se udeležite 23.
nočnega Rokovnjaškega pohoda, ki bo
25. in 26. maja 2013, s pričetkom 25. maja
ob 20.30 izpred Gostinskega podjetja Trojane
na Trojanah.
Pot bo udeležence vodila po trasi: Trojane
– Lipovec – Špilk – Veliki Rakitovec – Češnji-

ce –Lipa – Vrh nad Krašnjo – Brezovica pri
Zlatem polju – Mala Lašna – Velika Lašna –
Konjski graben – Kolovec – Spodnji Rudnik
– Zgornji Rudnik – Volčji Potok
Celotne dolžine poti, ki je razgibana,
vendar ne pretirano težka je, z vmesnimi
postanki, slabih 40 km. Poteka pa večinoma
po gozdnih poteh in cestah z le malo asfalta.
Hoje z vmesnimi postanki je za 10 ur.
Od udeležencev pohoda se pričakuje
dobra telesna in psihična pripravljenost za
hojo v nočnem času. Potrebna je vremenu
in razmeram primerna planinska oprema ter
ustrezna oprema tudi za morebitne neugodne
vremenske razmere in noč. Pohodniki naj
imajo s seboj baterijsko svetilko z rezervnim
baterijskim vložkom
Pohodniki hodijo v skupini in na lastno
odgovornost, vendar so dolžni upoštevati
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navodila vodnikov Planinske zveze Slovenije. Prepovedano je pitje alkoholnih pijač!
Vodstvo pohoda si pridržuje pravico, da izloči vsakogar, ki bi oviral varno hojo. Ponoči
je orientacija slabša, zato naj pohodniki ne
zapuščajo skupine !
PRIJAVE:
Kdor se želi udeležiti pohoda, lahko za
podrobnosti pokliče v času uradnih ur na
Planinsko društvo Kamnik (www.drustvopdkamnik.si): 01 83 91 345 ali svoje vprašanje posreduje po e-pošti: pdkamnik@siol.
net, kjer sprejemajo prijave za organizirane
skupine pohodnikov. Prijavite se lahko tudi
na vpisnem mestu na Trojanah, kamor naj
bi vodje planinskih skupin, zaradi poenostavljenega postopka, prinesli s seboj sezname
udeležencev (ime in priimek, letnica rojstva,
društvo), če skupina ne bi bila že predhodno
prijavljena prek e-pošte.
PRIJAVNINA je 10,00 EUR, plača se ob
prijavi na dan pohoda (velja tudi za predhodne prijave). Vključuje avtobusno vozovnico
iz Volčjega potoka do Trojan (za tiste, ki boste
na Trojanah pustili svoje jeklene konjičke),
vodenje, zavarovanje za čas pohoda, diplomo,
izkaznico za prvo udeležbo na pohodu, krof,
čaj, malico in rokovnjaški golaž.
Na dan pohoda bo avtobus iz Kamnika
proti Trojanam odpeljal ob 18,30 uri in se
ustavil tudi na Duplici, v Komendi, Trzinu
in Domžalah.
Informacije: Miran Jereb, 031 395 094,
Jana Racman, 041 727 918. Planinsko društvo
Kamnik, www.drustvo-pdkamnik.si, 01 83 91
345 (v času uradnih ur), pdkamnik@siol.net.
Za mladino do petnajstega leta starosti v
spremstvu staršev prijavnine ni.
Organizatorji udeležence prejšnjih pohodov prosijo, da ne pozabite doma svojih
že žigosanih izkaznic. Pohod bo organiziran
v vsakem vremenu s tem, da si organizator
pridržuje pravico, da traso prilagodi vremenskim razmeram.
Vabljeni vsi ljubitelji pohodništva in druženja v naravi!

Plezalna bitka
Razstava »Joža
pod Krnom 2013 Čop – gornik in
alpinist«
Plezalna bitka pod Krnom 2013

D

ruštvo za športe v narave Krn vas vabi
na tradicionalno plezalno bitko pod
Krnom, ki bo 25. maja in 1. junija 2013 v
Kobaridu. Po lanskoletni super udeležbi
in zmagi Klemna Bečana se Plezalna bitka
pod Krnom nadaljuje! Tudi letos pričakujejo organizatorji zanimive boje v balvanskih
problemih med najboljšimi plezalci, tako iz
Slovenije kot iz tujine.

Zdenka Mihelič

V

Tržiču je bilo v četrtek, 4. aprila 2013,
v Galeriji Atrij Občine Tržič odprtje
razstave ob 120-letnici rojstva gornika in
alpinista Joža Čopa z naslovom: Joža Čop,
gornik in alpinist.
Na razstavi so bili na ogled postavljeni
Čopovi osebni predmeti, arhivsko gradivo,
fotografije in filmi v katerih je nastopil.
Vsi razstavni eksponati so iz družinskega
arhiva družine Čop. Joža Čop, ki se je rodil na
današnji dan pred 120 leti na Jesenicah (27.
marec 1893-28. junij 1975) in njegov doprinos
k gorništvu in alpinizmu v Sloveniji je predstavljen na 23 plakatih, na katerih je arhivsko
gradivo (fotografije, časopisni članki, pisma,
rokopisi ...) urejeno v več sklopov.
Razstava bo odprta do 7. maja 2013, vsak
delovni dan med 8. in 16. uro, ob sobotah od
9.–12. ure in od 16.–18. ure in ob nedeljah
od 16.–18. ure.

Okvirni program:
Sobota, 25. 5.:
• Kvalifikacije ob 12. uri
• PLEZALNA BITKA – balvanska tekma
pod reflektorji
• KONCERT

V sodelovanju s svojci Jože Čopa in Tržiškim muzejem je razstavo pripravila Irma
Lipovec, ki je ob tej priložnosti napisala in
izdala tudi knjigo z istoimenskim naslovom:
Joža Čop, gornik in alpinist, ob 120-letnici
rojstva.

Sobota, 1. 6.:
• TEKME ZA MLAJŠE KATEGEGORIJE
• 9.00 mlajši cicibani/cicibanke 2004 in
mlajši
• 11.30 starejši cicibani/cicibanke 2002
in 2003
• 14.30 mlajši dečki/deklice 2000 in 2001
• 17.00 starejši dečki/deklice + 1998 in
1999
• kadeti/kadetinje1996 in 1997
Od nedelje, 26. 5., do petka, 31. 5., v popoldanskem času bo plezalna stena na voljo vsem,
ki bi radi plezali. V tem sklopu bodo organizirane plezalne delavnice za vse.

Z leve: Andrej Bizjak, ki se je udeležil vseh
pohodov, Peter Lavrič, idejni oče pohoda, in Stane
Simšič, najstarejši pohodnik, foto Jana Racman
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Dodatne informacije: Peter Janušič, 041 393
821, Boštjan Sovdat, 051 416 477,
dsn.krn@gmail.com.
Vabljeni!

Joža Čop, foto arhiv Tržiškega muzeja

VABIMO

Napovednik planinskih dogodkov
12. 4. 2013
13. 4. 2013
13. 4. 2013

Planinska zveza Slovenije
PD Slovenj Gradec
PD Maribor Matica

PZS, info@pzsi.si, 01 43 45 680
Danilo Goljat
Urška Kosi, 02 25 12 962

13. 4. 2013
13. 4. 2013
13. 4. 2013

Svečana Skupščina PZS 2013
Po Meškovi poti
Srečanje planinskih skupin OŠ in predšolskih otrok Podravja in Pomurja
na Žavcarjevem vrhu
Ojsterškov pohod
34. pohod na Štampetov most
Rebica (311 m), otok Krk

PD Hrastnik
PD Železničar Ljubljana
PD Radovljica

13. 4. 2013
13. 4. 2013
13. 4. 2013
14. 4. 2013

12. pohod po poteh celjskih grofov
Svinjak (1653 m)
34. Pohod na Štampetov most
Po Bričevi poti, Trstelj–Fajti hrib

14. 4. 2013

8. Kamniški memorial za smučko in cepin 2013

14. 4. 2013
14. 4. 2013

Brezovica pri Borovnici 2013 – Planinsko orientacijsko tekmovanje
v Gorenjsko-dolenjski ligi
5. Zbor vodnikov in mentorjev MDO PD Gorenjske

PD Grmada Celje
PD Viharnik
PD Železničar Ljubljana
PD Nova Gorica,
PS Dornberk
PD Kamnik in DGRS
Kamnik
PD Borovnica

15. 4. 2013

Letni tečaj gorništva za zahtevne ture

MDO PD Gorenjske in
PD Žirovnica
PD Ljubljana–Matica

Marjan Pergar, 031 539 945
UO PD, 031 280 415, 041 698 446
Polona Tomažin, Jana Remic, 04 531 55 44,
031 345 209, info@pdradovljica.si
Franc Šinko, 031 383 591
Štefan Rojina 041 478 421
Janez Rudolf, 041 594 545
Anton Harej, 05 30 18 741, PD, 05 30 23
030, planinskod.novagorica@siol.net
Franc Miš, 041 734 749, franc.mis@siol.net,
pdkamnik@siol.net, info@grs-kamnik.si
Primož Pečlin, 031 818 316,
primoz.pt@gmail.com
stanko.koblar@gmail.com, 040 627 808

16. 4. 2013
18. 4. 2013

8. Plezalni vikend TURA 2013
119. redni letni občni zbor PD Ljubljana–Matica

AO PD Vipava
PD Ljubljana-Matica

19. 4. 2013

Tridnevni planinski izlet v Južno Srbijo

19. 4. 2013
20. 4. 2013
20. 4. 2013
20. 4. 2013
20. 4. 2013
20. 4. 2013
20. 4. 2013
21. 4. 2013

Mednarodni sejem aktivnosti in oddiha v naravi NATURO
v Gornji Radgoni
21. Rusov pohod na Sleme, Hrvaška
Pohod po Polzelski planinski poti
31. pohod po mejah KS ter ob obeležjih NOB
Mali Golak (1495 m)
Sloven'c tvoj rod je hodil tod ...
Greben Peči
Sonnblick, Avstrija – turni smuk

PD Lisca Sevnica in
Planinska pevska skupina
Encijan
Pomurski sejem
www.pomurski-sejem.si

21. 4. 2013
21. 4. 2013
21. 4. 2013

20. gorski tek pod Kriško goro
Jurijev pohod v Gore
Naravovarstveni izlet MDO PD Zasavja

21. 4. 2013

Spomladanska tura KTK PZS 2013

26. 4. 2013
26. 4. 2013

Delovna akcija v PUS Bavšica
XIV. mednarodno srečanje plezalcev Paklenica 2013

27. 4. 2013

Geschriebenstain, Avstrija – Madžarska

27. 4. 2013
27. 4. 2013
27. 4. 2013
27. 4. 2013

Kvarnerski otoki
Sveti Križ (593 m) – pohod do bivaka iz Črnomlja in Mavrlena
Pohod po Ribniški planinski poti, V. del, in čistilna akcija
39. TRIM pohod na Boč ob Dnevu upora

27. 4. 2013

Spominski pohod na Golobar

27. 4. 2013
27. 4. 2013
27. 4. 2013
27. 4. 2013
27. 4. 2013
28. 4. 2013
30. 4. 2013

Pohod po Vrhniški planinski poti
Pomlad na Bukovici
Čistilno sadilni dan pri Pečovniški koči
Pohod po gorovju Slovaške
13. Pohod po poteh nekdanje kartuzije Bistra
Tradicionalni 20. pohod Vohnik–Šentjugert
Kresovanje pri koči na Golici

1. 5. 2013
1. 5. 2013
1. 5. 2013
1. 5. 2013
1. 5. 2013

Prvomajski pohod na Tromejo
Prvomajsko srečanje na koči pod Kremžarjevim vrhom
Prvomajsko srečanje planincev na Čavnu
Prvomajsko srečanje na Kalu
Tradicionalni prvomajski pohod na Zavrh

1. 5. 2013
1. 5. 2013
1. 5. 2013
1. 5. 2013
1. 5. 2013
1. 5. 2013
1. 5. 2013
1. 5. 2013
1. 5. 2013

Prvomajsko srečanje planincev in občanov v Završah nad Mislinjo
Prvomajsko srečanje na Mrzlici
Srečanje na Lisci
Srečanje na Šmohorju ob 1. maju
Prvomajski pohod na Pečke
Prvo5.ski pohod na Areh
Prvomajski pohod na Ermanovec
Tradicijonalni prvomajski planinski pohod na Kršičevec
Prvomajski pohod in srečanje na Krašnjem Vrhu

1. 5. 2013
1. 5. 2013

18. prvomajski pohod
Prvomajsko srečanje na Krimu

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si
AO PD Vipava
info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si
Tone Šeško, 041 640 160

PD Planika Maribor
PD Polzela
PD Liboje
PD Radovljica
PD Železničar Celje
PD Viharnik
PD Ljubljana–Matica

Franci Rajh, 041 797 712
Mirko Jegrišnik, 041 902 183
Franc Čretnik, 03 71 40 453
Matko Pogačnik, Jure Vreček
Alojz Ornik, 041 431 264
Borut Vukovič 031 805 686
info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si
PD Križe
info@pd-krize.si
PD Dol pri Hrastniku
Toni Paulič, 051 303 463
MDO PD Zasavja
Borut Vukovič, 031 805 686,
Vlasta Medvešek Crnkovič, 040 995 575
PD Zagorje in
Franci Razpet, frazpet@gmail.com,
Kolesarski klub Zagorje
031 392 927
Mladinska komisija PZS
Andrej Barovič, andrej.barovic@gmail.com
Nacionalni park Paklenica www.paklenica.hr/Paklenica_BWSC_2013_
Program.html
PD Ruše in
Franček Hribernik, 041 842 880
PD Ojstrica Celje
PD Podpeč – Preserje
Marko Goršič, 01 36 31 175, 041 795 006
PD Črnomelj
Marjan Kastelic, 040 469 599
PD Ribnica
Marjana Rozman, 041 847 365
PD Poljčane
Ivo Borovnik, 041 878 376,
Janko Kovačič, 051 211 801
PD Bovec
Gregor Rupnik, 040 308 172,
Miran Klaves, 040 281 034
PD Vrhnika
Roman Novak, 041 224 039
PD Žalec
Dušan Šip, 031 320 242
PD Grmada Celje
Iztok Trobiš, 051 605 413
PD Železničar Celje
Jože Ratej, 041 792 734
ŠD Žaba Bistra
Dušan Miklošič, 041 88 44 33
PD Vojnik
Mirko Blazinšek, 041 685 635
PD Jesenice
04 586 60 70, plan.drustvo@siol.net,
www.pdjesenice-drustvo.si
PD Rateče Planica
04 58 76 041, pdrateceplanica@pzs.si
PD Slovenj Gradec
Zdenko Čas, 041 418 213
PD Ajdovščina
Bogdan Kodele, 031 853 405
PD Hrastnik
Marjan Pergar, 031 539 945
PD Lenart
Franc Meke, 031 755 610,
franc.meke@gmail.com
PD Mislinja
Mirko Tovšak, www.pdmislinja.si
PD Trbovlje
Matjaž Kilar, 041 353 486
PD Lisca Sevnica
Darinka Avguštin, 041 481 697
PD Laško
Jože Rajh, 041 643 165
PD Drava Maribor
Milan Štubičar, 041 815 484
PD Fram
Janez Sagadin, 02 60 14 981
PD Sovodenj
Bojan Filipič, 040 632 315
PD Postojna
Jadran Grželj, 041 828 420
PD Metlika
Blagoja Tošeski, 041 348 117,
Jože Jenič, 040 150 249
PD Moravče
www.pdm.si pdmoravce@gmail.com
PD Podpeč – Preserje
Marko Goršič, 01 36 31 175, 041 795 006
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1. 5. 2013
1. 5. 2013
2. 5. 2013
2. 5. 2013
3. 5. 2013
4. 5. 2013
4. 5. 2013

Prvomajsko srečanje planincev pri Pečovniški koči na Grmadi pri Celju
Prvomajsko srečanje planincev na Kopitniku
Družinski pohod na Mirno goro iz Črnomlja in Rodin
Tradicionalni prvomajski pohod po KS Slivnica pri Celju
Seminar družabnosti v gorah – Družabnost v planinski koči
Pristovški Storžič (1759 m)
Zlatorogova transverzala ponosa na Kopitniku

4. 5. 2013
5. 5. 2013

Golaki, 1495 m
Družne planinske poti

5. 5. 2013
6. 5. 2013

Pohod po obronkih Celja (Kašni vrhu)
Kolesarska tura po Nizozemski

11. 5. 2013

Tečaj za ferate, Glinščica

11. 5. 2013
11. 5. 2013

Pohod po Učni poti Trdinov vrh
Srečanje udeležencev rekreativne akcije Prijatelj Ratitovca

11. 5. 2013
11. 5. 2013
11. 5. 2013
12. 5. 2013

10. pohod po Ormoški planinski poti
Kapin (1736 m) in Gorjanski vrh, Karnijske Alpe
Vremščica, 1027 m
Tečaj za ferate, Gradiška Tura

12. 5. 2013

37. spominski in rekreativni pohod na Blegoš

13. 5. 2013

Letni tečaj gorništva za nezahtevne ture

15. 5. 2013

Prijatelji Begunjščice, zaključek pohodne akcije

15. 5. 2013
17. 5. 2013

Mednarodno srečanje planincev železničarjev
Tridnevni izlet v Vojvodino

18. 5. 2013
18. 5. 2013

Pohod po dolini Lobnice (v spomin markacistom)
Naravovarstveni pohod na relaciji Novo mesto–Gabrje–rastišče
Rumenega sleča–Novo mesto

18. 5. 2013

SPOT - Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje 2013

18. 5. 2013
18. 5. 2013

Bornovi tuneli, Prevala
Naravovarstveni izlet po Oglarski poti

19. 5. 2013
19. 5. 2013
19. 5. 2013

Srečanje planincev MDO PD Notranjske, 40-letnica PD Logatec in
120-letnica SPD – Medvedje Brdo
37. tradicionalni pohod na planino Sleme
Tradicionalni pohod Peternel–Korada–Peternel

19. 5. 2013
19. 5. 2013
19. 5. 2013
19. 5. 2013

Tradicionalni pohod na Jelenk
Naravovarstveni izlet Vrbina
34. tradicionalni pohod na Travnik
32. srečanje planincev na Paškem kozjaku

21. 5. 2013
25. 5. 2013

Srečanje starejših planincev
Srečanje mladih planincev Zasavja na Mrzlici

25. 5. 2013

4. pohod po obhodnici Ratitovec

25. 5. 2013

20. Kostelski planinski pohod

25. 5. 2013
25. 5. 2013
25. 5. 2013

23. pohod na GEOSS
Pohod po Haloški planinski poti Cirkulane–Podlehnik in srečanje
planincev podravja
43. tabor ljubljanskih planincev na Govejku

25. 5. 2013
25. 5. 2013
25. 5. 2013

Jelovica (Od planine do planine)
srečanje planincev Savinjskega MDO PD
23. nočni Rokovnjaški pohod (Trojane-Volčji Potok)

25. 5. 2013

Plezalna bitka pod Krnom 2013 – I.

25. 5. 2013
26. 5. 2013
26. 5. 2013
26. 5. 2013
27. 5. 2013

Javoršček, 1557 m
38. srečanje mladih planincev na Vremščici
Pozdrav pomladi na Golakih
Spust po Muri za Dimek-Hrovatov memorial
Letni tečaj gorništva za zahtevne ture

1. 6. 2013
1. 6. 2013

Dan varne hoje, Raduha 2013
Po Trojiški planinski poti (*)
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PD Grmada Celje
PD Rimske Toplice
PD Črnomelj
PD Slivnica pri Celju
Mladinska komisija PZS
PD Radovljica
PD Rimske Toplice,
Pivovarna Laško, SVRSA
PD Viharnik
PD Nova Gorica
PD Grmada Celje
KPD Hej, gremo naprej
Maribor
PD Ljubljana–Matica

Franc Šinko, 031 383 591
Rade Ratković, 031 268 971
Jože Hudelja, 041 812 718
pdslivnicapricelju@gmail.com
Urška Petek, 5ekurska@gmail.com
Jana Remic, Polona Tomažin
Maša Meden, 040 451 800
Slavica Dudanova, 040 871 405
PD, 05 30 23 030,
planinskod.novagorica@siol.net
Alenka Mirnik, 041 623 413
Igor Oprešnik, 041 985 048

info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si
MO PD Novo mesto
Rok Kovšca, 031 853 862
PD za Selško dolino
Alojz Lotrič, 031 613 426
Železniki
lotric.lojze@gmail.com
PD Maks Meško Ormož
Marjan Kukovec, 041 698 741
PD Radovljica
Luka Taler, Aleš Bagari
PD Viharnik
Štefan Rojina, 041 478 421
PD Ljubljana–Matica
info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si
PD Gorenja vas,
04 51 20 667 www.pdgorenjavas.com,
PD Škofja Loka
www.pd-skofjaloka.com
PD Ljubljana–Matica
info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si
PD Radovljica, TD Begunje, Zvone Stroj, 041 652 753
Športna zveza Radovljica,
Bled, Gorje in Bohinj
PD Železničar Celje
Jože Ratej, 041 792 734
PD Maribor Matica
Aleš Arih, ales.arih@siopl.net, 031 327 600;
Marina Čurin, marina.curin@pmpo.si,
031 448 610
PD Ruše
Boris Poglovnik, 041 533 638
Odbor za varstvo narave Rozalija Skobe, 041 533 317,
pri MDO PD Dolenjske in Anton Progar, 041 693 195
Bele krajine
Planinska društva
MK PZS, mladinska.komisija@pzs.si,
Zasavske področne
01 43 45 689
orientacijske lige in
Mladinska komisija PZS
PD Viharnik
Borut Vukovič, 031 805 686
PD Laško
Fani Wiegele, 041 907 367 ali na
fanika.wiegele@gmail.si
PD Logatec
Alenka Mrak, 041 564 757
PD Tolmin
PD Brda

Rudi Rauch, 05 38 82 033
www.pdbrda.si, pdbrda@pzs.si,
Bojan Bužinel, 031 393 776
PD Idrija
Valerija Pavšič, 040 991 171
MDO PD Zasavja
Borut Vukovič, 031 805 686
PD Ljubno ob Savinji
Franc Lipovd, 041 863 868
PD Vitanje
Damjan Fijavž, 041 918 197,
damjan.fijavz@gmail.com
MDO PD Zasavja
Borut Vukovič, 031 805 686
MDO PD Zasavja,
Borut Vukovič, 031 805 686,
PD Trbovlje
Matjaž Kilar, 041 353 486
PD za Selško dolino
Alojz Lotrič, 031 613 426,
Železniki
lotric.lojze@gmail.com
TŠD Kostel in PD Kočevje Stanko Nikolić, 041 549 938,
Anton Selan, 041 288 891
PD Litija
Sašo Borišek, 041 296 953
PD Ptuj in
Jožef Dajnko, 040 754 499,
MDO PD Podravja
Anton Purg, 031 331 042
MDO PD Ljubljane in
Marinka Koželj Stepic, 01 56 16 925,
PD Obrtnik
Miro Miloševič, 041 626 422
PD Radovljica
Franci Golmajer, Janez Pretnar
Savinjski MDO PD
Manja Rajh, 041 922 385
PD Kamnik
Miran Jereb, 031 395 094,
Jana Racman, www.drustvo-pdkamnik.si,
pdkamnik@siol.net
Društvo za športe v naravi Peter Janušič, 041 393 821, Boštjan Sovdat,
Krn
051 416 477, dsn.krn@gmail.com
PD Viharnik
Grega Rihar, 041 211 693
PD Sežana
M. Trobec, 031 204 154
PD Ajdovščina
Bogdan Kodele, 031 853 405
PD Matica Murska Sobota Jože Ružič, 041 614 672, ruzicjoze@siol.net
PD Ljubljana–Matica
info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si
PD Mežica
Rudi Burjak, 040 741 013, Andrej Jež
PD Hakl
Drago Lipič, 040 230 240

VABIMO
1. 6. 2013

7. Anin pohod in 2. kolesarski vzpon k Sv. Ani

1. 6. 2013
1. 6. 2013
1. 6. 2013
1. 6. 2013
1. 6. 2013
1. 6. 2013
1. 6. 2013

Nočni pohod na Babo
Slovenski planinski muzej Film Steber
Šumljakov pohod Mariborska koča
Pohod na Žavcarjev vrh
Spominski pohod na Klemenčo jamo za Mateja Užmaha – Soškega
Spomladanski pohod po Radeški planinski poti
Plezalna bitka pod Krnom 2013 – II.

1. 6. 2013
2. 6. 2013
2. 6. 2013
2. 6. 2013
7. 6. 2013
8. 6. 2013
8. 6. 2013
8. 6. 2013
8. 6. 2013
8. 6. 2013
9. 6. 2013
9. 6. 2013
9. 6. 2013
9. 6. 2013
9. 6. 2013
14. 6. 2013
15. 6. 2013
15. 6. 2013
15. 6. 2013
15. 6. 2013
15. 6. 2013
16. 6. 2013
16. 6. 2013
16. 6. 2013
16. 6. 2013
20. 6. 2013
22. 6. 2013
22. 6. 2013
22. 6. 2013
22. 6. 2013
23. 6. 2013
23. 6. 2013
23. 6. 2013
25. 6. 2013
25. 6. 2013
25. 6. 2013
25. 6. 2013
25. 6. 2013
25. 6. 2013
25. 6. 2013
25. 6. 2013
25. 6. 2013
25. 6. 2013
25. 6. 2013
26. 6. 2013
28. 6. 2013
28. 6. 2013
29. 6. 2013
29. 6. 2013
29. 6. 2013
29. 6. 2013
29. 6. 2013
29. 6. 2013
29. 6. 2013

PD Ribnica, Radio Urban,
Trim sport – Tomas sport
PD Laško
Slovenski planinski muzej
PD Maribor Matica
PD Maribor Matica
PD Slivnica pri Celju
PD Radeče
Društvo za športe v naravi
Krn
PD Viharnik
PD Brda

Stane Babič, 041 415 308

Cveto Brod, 031 376 389
www.planinskimuzej.si
Franc Kocbek, 031 644 531
Boris Pučko, 031 814 447
pdslivnicapricelju@gmail.com
Irena Kampuš, 041 626 136
Peter Janušič, 041 393 821, Boštjan Sovdat,
051 416 477, dsn.krn@gmail.com
Bivak pod Špikom, 1424 m
Slavica Dudanova, 040 871 405
9. pohod od češnje do češnje
www.pdbrda.si, pdbrda@pzs.si,
Bojan Bužinel, 031 393 776
22. pohod družin na vrh Boča
PD Poljčane
Marinka Marovt, 040 414 006,
Dani Belec, 041 470 336
8. Makove igre pri Pečovniški koči na Grmadi pri Celju
PD Grmada Celje
Alenka Mirnik, 041 623 413
Tridnevni planinski izlet na Otok Lastovo
PD Lisca Sevnica
Darinka Avguštin tel.: 041 481 697
Velika Baba (2127 m)
PD Radovljica
Jana Remic, Polona Tomažin
Bosonogi Škrjančki
PD Komenda
www.pd-komenda.si, info@pd-komenda.si
Češnjev pohod (Donačka gora-Boč)
PD Sloga Rogatec
Nedelko Kuhar, 041 763 490,
nedelko.kuh@gmail.com
Češnjev pohod (Donačka gora-Boč)
PD Boč Kostrivnica
Jože Erjavec, 040 608 474,
Fanči Justin, 031 610 950
Javorniški preval, 1465 m
PD Viharnik
Štefan Rojina, 041 478 421
21. pohod po Velikolaški kulturni poti
PD Velike Lašče
Olga Verovšek, 041 561 561,
pdvelikelasce@pzs.si
19. spomladanski pohod na Gorjance
PD Pohodnik Novo mesto Marko Rems, 041 779 205
Pohod na Grmado
PD Videm Krško
Irena Lekše, 041 357 018
Srečanje obmejnih planinskih društev v Železni Kapli
SPD Celovec, SPD Zarja
www.planinci.at
Pohod Vojnik-Uršla nad Dramljami
PD Vojnik
Mirko Blazinšek, 041 685 635
Nočni pohod na Paški kozjak ob občinskem prazniku Občine Dobrna
PD Dobrna
Ana Žužek, 031 789 630
Dan slovenskih planincev 2013
Planinska zveza Slovenije, PZS, info@pzsi.si, 01 43 45 680
PD Kamnik,
PD Ljubljana–Matica
Obnovitveni tečaj gorništva za zahtevne ture
PD Ljubljana–Matica
info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si
Pohod na Kališče v počastitev začetka vodništva in naravovarstveni dan PD Kranj
www.pdkranj.si
na Kališču s filmsko projekcijo na temo varstva gorske narave
Nočni pohod na Trdinov vrh
MO PD Krka Novo mesto Anton Progar, 041 693 195,
Rok Kovšca, 031 853 860
Trupejevo poldne
PD Viharnik
Borut Vukovič 031 805 686
Naravovarstveni izlet MDO PD Zasavja – čistilna naprava na Lisci
MDO PD Zasavja
Borut Vukovič, 031 805 686,
Vlasta Medvešek Crnkovič, 040 995 575
60-letnica koče na Kriški gori
PD Križe
info@pd-krize.si
Pohod po področju občine Horjul
PD Horjul
Bogdan Seliger, 01 75 49 267, 01 75 58 272
Mlinarjev spominski pohod na Krim
PD Podpeč – Preserje
Marko Goršič, 01 36 31 175, 041 795 006
Mladinski tabor – Jungfrao
PD Maks Meško Ormož
Marko Juršič, 041 698 741
31. nočni pohod na Goro Oljko ob kresni noči
PD Polzela
Jožica Jegrišnik, 031 840 387
Valvasorjev dan, pohod, srečanje in planinski ples
PD Radovljica
Valentin Rezar, 041 451 287,
Aleš Štefe, 040 618 756
31. nočni pohod na Goro Oljko ob kresni noči
PD Polzela
Jožica Jegrišnik, 031 840 387
Tri Cine (Italija)
PD Viharnik
Boris Jesenšek 051 256 726
12. pohod od Gorice do Planice
PD Fram
Leon Vrhovšek, 041 834 633
Nočni pohod Podbrdo–Čna prst
PD Podbrdo
Marina Leban, 051 302 604,
marina.leban@siol.net
Dan planincev na Bukovici
PD Žalec
Vlado Rojnik, 041 705 538
Bosna – vrhovi, turistične točke, zgodovina
PD Kranj
www.pdkranj.si
Pohod na Golico v sodelovanju z Občino Jesenice
PD Jesenice,
04 58 66 070, 041 733 036,
Občina Jesenice
plan.drustvo@siol.net,
www.pdjesenice-drustvo.si
Pohod Ruše–Ruška koča ob Dnevu državnosti
PD Ruše
Franček Hribernik, 041 842 880
Družinski pohod na Mrzlico
PD Trbovlje
Matjaž Kilar, 041 353 486
Tradocionalni pohod na Čreto
PD Vransko
Anton Sitar, 051 266 840
S kolesom na Čreto
PD Vransko
Anton Ferme, 041 714 512
Pohod ob dnevu državnosti
PD Kočevje
Mojca Aupič, 051 427 024
Planinski tabor Dovje 2013
PD Sežana, PD Slavnik
PD Sežana, PD Slavnik
4. pohod po poti štirih gradov, II. del
PD Atomske toplice
Mirela Kunst, 031 276 762,
Podčetrtek
Ivan Šalamon, 041 794 104
Pohod po Ravenski poti
PD Šoštanj
PD Šoštanj
Planinarjenje po Črni Gori
PD Viharnik
Grega Rihar, Boris Jesenšek
Pohod iz Maribora na Triglav
PD Planika Maribor
Franci Rajh, 041 797 712
Troglav (1913 m), Hrvaška, Bosna
PD Radovljica
Miro Pogačar, Jure Vreček
Romunija
PD Nazarje
Sandi Grudnik, 031 674 441
Tečaj bivakiranja, Sadnig
PD Ljubljana–Matica
info pisarna, 01 23 12 645,
www.pd-ljmatica.si
Pohod na Stol
PD Žirovnica
www.planinsko-drustvo-žirovnica.si
Pohod v spomin na helikoptersko tragedijo.
PD Kranj
www.pdkranj.si
Koncert klasične glasbe v Koči na Ledinah.
Pohod na Petruvo v Osilnico
PD Kočevje
Anton Ožbold, 041 359 768
Praznovanje 60-letnice PD Rimske Toplice na Kopitniku
PD Rimske Toplice
Valerija Seme, 041 220 755,
Jure Potokar, 051 680 002
Rečiška krožna pot
PD Laško
Matjaž Pikl
Planinski tabor Dovje 2013
PD Dobrovlje – Braslovče, PD Dobrovlje – Braslovče,
PD Vransko, PD Poljčane
PD Vransko, PD Poljčane
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ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE 3/2013

Vsebina:
- Članarina PZS 2012
- Navodilo o uporabi grba, zastave in himne Planinske zveze Slovenije
- Najvišje cene prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah
- Pravilnik Družinam prijazna planinska koča
- Pravilnik Komisije za turno kolesarstvo PZS
- Merila za dvonamensko rabo planinskih poti
- Vrste in višina prispevkov za podatke o planinskih poteh
- Zapisnik 13. seje Upravnega odbora PZS
- Zapisnik 4. dopisne seje Upravnega odbora PZS
- Zapisnik 14. seje Upravnega odbora PZS
- Zapisnik Zbora mladinskih odsekov 2012

VSEBINA
Članarina PZS 2012
Navodilo o uporabi grba, zastave in himne Planinske zveze Slovenije
Najvišje cene prenočevanja in osnovne oskrbe v planinskih kočah
Pravilnik Družinam prijazna planinska koča
Pravilnik Komisije za turno kolesarstvo PZS
Merila za dvonamensko rabo planinskih poti		
Vrste in višina prispevkov za podatke o planinskih poteh
Zapisnik 13. seje Upravnega odbora PZS
Zapisnik 4. dopisne seje Upravnega odbora PZS			
Zapisnik 14. seje Upravnega odbora PZS
Zapisnik Zbora mladinskih odsekov 2012

BELEŽKA
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ČLANARINA PZS 2012

Članarina PZS 2012
Zap. št. Planinsko društvo
Meddruštveni odbor PD
MDO PD DOLENJSKE IN
BELE KRAJINE
1.
ČRNOMELJ
2.
POHODNIK NOVO MESTO
3.
METLIKA
4.
KRKA NOVO MESTO
5.
POLET
6.
PLEZALNI KLUB NM
7.
POLOM -KOSTANJEVICA
8.
SEMIČ
9.
ŠENTJERNEJ
10.
TREBNJE
SKUPAJ MDO PD DOLENJSKE IN
BELE KRAJINE
MDO PD GORENJSKE
11.
ALPSKI GORNIŠKI KLUB
12.
BLED
13.
BOHINJSKA BISTRICA
14.
CELOVEC
15.
DOVJE – MOJSTRANA
16.
GORENJA VAS
17.
GORJE
18.
GORN. ŠD BRICALP
19.
GRS BOHINJ
20.
GRS RADOVLJICA
21.
GRS KRANJ
22.
GOZD MARTULJK
23.
ISKRA KRANJ
24.
JAVORNIK-KOROŠKA BELA
25.
JESENICE
26.
JEZERSKO
27.
KRANJ
28.
KRANJSKA GORA
KRIŽE
29.
30.
PK ŠKOFJA LOKA
31.
RADOVLJICA
32.
RATEČE-PLANICA
33.
SOVODENJ
34.
SREDNJA VAS V BOHINJU
35.
ŠKOFJA LOKA
36.
TRŽIČ
37.
TURNO SM. KLUB OLIMPIK
38.
ZA SELŠKO DOL.-ŽELEZNIKI
39.
ŽIRI
40.
ŽIROVNICA
SKUPAJ MDO PD GORENJSKE
MDO PD KOROŠKE
41.
PLAN. KLUB PECA OLŠEVA
42.
BRICNIK MUTA
43.
ČRNA
44.
DRAVOGRAD
45.
GRS PREVALJE
46.
MEŽICA
47.
MISLINJA
48.
OŽBALT-KAPLA
49.
PREVALJE
50.
RADLJE OB DRAVI
51.
RAVNE NA KOROŠKEM
52.
RIBNICA NA POHORJU
53.
DOLGA POT DRAVOGRAD
54.
SLOVENJ GRADEC
55.
VUZENICA
56.
PLEZ. KLUB MARTINČEK

A

B

ČLANARINA 2012
2011
S+Š
P+O
OPP
SK.

A

B

S+Š

P+O

11
1
9
13
8
2
0
3
4
3

447
111
100
485
109
7
78
164
49
148

40
10
6
52
7
8
13
23
19

60
10
15
94
30
6
7
25
14
65

54

1.698

178

326

A
novo
5
6
0
29
7
9
8

17
23
4
20
5
87
14
24
14
35
6
9
29
54
35
44
12
19
515
A
11
16
5
5
17
5
29
4
34
1
5
21
5

B

S+Š

P+O

OPP

A+

SK.
558
132
130
644
154
15
93
205
90
235

0
OPP

2256
SK.

A

B

2012
S+Š

P+O

OPP

SK.

A

B

S+Š

P+O

OPP

SK.

11

35
6
2
33
7

5
4
3

439
95
105
463
117
15
81
154
39
155

48

1.663

8
11
5
1

2
4
1

7
A+

A

B

1
242
256
77
277
150
121
15

196
141
327
336
74
635
65
334
25
639
22
141
208
524
242
6
364
105
323
5845
B
17
89
74
138
108
358
51
498
109
283
42
45
315
47
17

10
26

62
86

43
9
31
6

64
109
47
3

23
5
33
29
28
61
7
13
14
87
3
9
67
42
32

40
3
23
59
27
198
46
83
42
216
12
11
77
264
94

12
22
47
659
S+Š

10

25

52
47
121
1786
35
P+O
OPP

14
13
22

20
42
94

13
27
10
60
7
32
3
4
47
4
3

29
26
4
146
52
35
8
11
23
26
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319
374
77
413
275
208
32
0
0
0
276
172
387
444
134
981
132
454
95
987
43
170
381
909
403
6
472
186
510
8840
SK.
17
134
145
259
0
155
428
70
733
172
384
54
65
406
82
20

3
7
1
8

2
1

7
6
25
7
11
17

1
8
6
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4
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8
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5
9
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1
3
4
77
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44
10
14
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A

2
20
1
1
6
1

11
9
7
1
7
3
6
6

1

5
8
5
28
26
2
5
22
7
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230
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284
146
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19

201
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336
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16
591
14
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224
516
248
2
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130
305
5739
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68
136
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343
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475
103
266
44
46
302
50
20
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15
6
13

55
6
25
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46
15
6
30
13
45
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327

S+Š
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10
38

1
80
126

36
9
18
6

76
105
66
7
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5
24
27
22
98
3
13
29
83
3
9
65
53
15

47
2
19
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35
218
34
93
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281
7
14
120
295
70

16
17
44
664
S+Š
13
13
19
11
18
10
69
5
27
3
4
46
4

1

540
107
140
595
179
32
105
204
62
217

0,97
0,81
1,08
0,92
1,16
2,13
1,13
1,00
0,69
0,92

1

2181

0,97

OPP

4

17

44
53
97
2013
21
P+O
OPP
14
29
36
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27
21
3
150
50
22
8
7
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40
6

SK.
19
327
431
60
428
267
227
57
0
0
0
287
169
359
471
125
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120
459
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165
438
929
368
2
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213
464
9035
SK.
19
158
126
258
0
116
397
63
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164
347
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400
101
26

1,03
1,15
0,78
1,04
0,97
1,09
1,78

1,04
0,98
0,93
1,06
0,93
1,06
0,91
1,01
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1,03
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1,15
1,02
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0,33
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1,15
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1,18
0,87
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0,75
0,93
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0,95
0,90
1,06
0,95
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1,23
1,30
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57.
ALP. KLUB RAVNE NA K.
58.
ALP. KLUB SLOV. GRADEC
59.
ALP. KLUB ČRNA
60.
KOROŠKI ALP. KLUB
SKUPAJ MDO PD KOROŠKE
MDO PD LJUBLJANE
61.
A BANKA
62.
AKADEMSKO P.D.
63.
AK VERTIKALA
64.
AVTOMONTAŽA
65.
AVTOTEHNA
66.
ŠD BTC
67.
ČRNUČE
68.
DELO
69.
DOBREPOLJE
70.
DRAGO BREGAR
71.
GAMS
72.
GORNIK
73.
GROSUPLJE
74.
GRS LJUBLJANA
75.
HUDOURNIK
76.
IMP LJUBLJANA
77.
INTEGRAL LJUBLJANA
78.
ISKRA LJUBLJANA
79.
DR. ZA RAZV. PL. KULTURE
80.
PLEZ. DR. KRIMPER
81.
JEGLIČ LJUBLJANA
82.
KOČEVJE
83.
KRES
84.
KRIM
85.
LJUBLJANA MATICA
86.
LOŠKI POTOK
87.
MEDVODE
88.
MERCATOR
89.
OBRTNIK
90.
POLJE
91.
POLŽ
92.
PK RIBNICA
93.
PK STENA
94.
POŠTA IN TELEKOM LJ.
95.
RAŠICA
96.
RIBNICA NA DOL.
97.
RTV SLOVENIJA
98.
SATURNUS
99.
ŠENTVID PRI STIČNI
100.
ŠMARNA GORA
101.
ŠPK ANDREJA KOKALJA
102.
ŠD TRIUMF
103.
ŠPIK
104.
VELIKE LAŠČE
105.
VEVČE
106.
VIHARNIK
107.
ŽELEZNIČAR LJUBLJANA
SKUPAJ MDO PD LJUBLJANE
MDO PD KAMNIŠKOBISTRIŠKEGA OBMOČJA
108.
BAJTAR
109.
BLAGOVICA
110.
DOMŽALE
111.
GRS KAMNIK
112.
JANEZ TRDINA
113.
KAMNIK
114.
KOMENDA
115.
MORAVČE
116.
ONGER
SKUPAJ MDO PD KAMNIŠKOBISTRIŠKEGA OBMOČJA
MDO PD NOTRANJSKE
117.
BLAGAJANA
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2
6

3
11
15

5
15

158
A
2
15
1

10
32
2
4
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19
6
1

2
25
1
5
227
22
12
2
2

44
68
10

2
3

5
1
7
17
558
A
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B
38
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161
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30
68
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237
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5
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7
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240
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2
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243
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5
3
9
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B

259
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3
28
3
3
4
18

516
0
P+O
OPP
3
7
18
1
6
60
3

7

5

2
34

7
190

7
5
3
13

43
25
212
3
7

3
20
2
6
346
3
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12
1
2
19
15
1
28
42
4
8
1
10
5
5
4
3
5
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3
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724
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26
128
6
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15
5
12
38
10
1
69
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75
1
5
10
9
2
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10
4
1
1597
P+O

3
13

104
119
275

0
17
46

10
39
165

8
66
14
2
8

188
911
229
175
93

39
128
13
17
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27
254
33
68
60

114

2094

282

656

A
17

B
132

S+Š
7

1

1
OPP
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3124
25
SK.
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46
97
4
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3
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65
271
1
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30
84
10
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1
0
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161
6
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42
5
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433
16
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2
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69
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1
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31
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4
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5
436
34
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209
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37
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1
9
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35
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1
245
6
9385 134
SK.
114
178
499
0
262
1359
289
262
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0

P+O
OPP
113

3146
SK.
269
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135
A
2
13
1
1
8
38
2
2

9
2
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4
2

1
24
3
211
17
14
1
2

37
46
12

3
1

2088
B
45
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37
34
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43
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30
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251
64
1
3
33
235
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30
240
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91
145
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2
661
246
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52
25
67
4
2

5
1
7
42
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64
17
151
199
6228

A

B

247
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3
18
1
2
1

553
0
P+O
OPP
5
6

16

3
6
3
61
2
2
4
9
8
189

9
10
2

25
26
208
1

28

5
2

3
22
1
9
344
2
8
7
1

8
124
6
12
348
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3
5

50
9
5
7
71
15
1
48
96
3
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3
10
5
1

7
5
2
9
624

46
5
4
6
1511

10
7
1
32
28
4
7
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P+O

3
22

92
114
287

18
34

9
43
227

2

7
65
12
2
6

162
807
217
164
84

23
126
15
10
18

32
318
28
55
40

25

117

1927

244

752

A

B
156

3
2
18

A+

18

S+Š
8

0
OPP

0

P+O
OPP
74

3048
SK.
55
94
42
39
72
54
306
64
32
68
78
49
378
0
47
156
473
69
1
3
45
405
14
113
3126
32
316
200
35
99
228
36
4
783
450
105
179
55
45
78
12
2
0
122
28
165
262
9019

0,98
1,20
0,97
0,74
1,05
0,91
0,83
1,13
0,97
1,07
0,81
7,80
1,00
0,95
0,73
0,97
1,03
0,96
0,02
0,61
0,94
0,88
0,90
0,98
0,97
0,93
0,78
1,13
0,85
1,05
0,80
1,00
0,90
1,03
1,02
0,86
1,00
1,22
0,81
0,63
0,22
0,00
0,94
0,80
1,09
1,07
0,96

0
101
178
573
0
226
1334
272
231
150

0,86
0,98
0,94
0,88
0,82
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0,97

0
256

0,95

0,89
1,00
1,15

ČLANARINA PZS 2012
118.
BOROVNICA
119.
CERKNICA
120.
PK EKSTREM
121.
HORJUL
122.
LOGATEC
123.
PANORAMA
124.
PRESERJE-PODPEČ
125.
ROVTE
126.
PD REGA LOG
127.
PLEZALNO DR. GRIF
128.
SNEŽNIK V LOŠKI DOLINI
129.
SVETI VID
130.
ŠPD KORENJAK
131.
ŠENTJOŠT
132.
VRHNIKA
SKUPAJ MDO PD NOTRANJSKE
MDO PD PODRAVJA
133.
BREZJE
134.
CIRKULANE
135.
DONAČKA GORA
136.
DRAVA
137.
GRS MARIBOR
138.
FRAM
139.
HALOZE
140.
JAKOB ALJAŽ
141.
KOZJAK-AKADEMSKO PD
142.
KOLES. POH. DR. HEJ G. N.
143.
LOVRENC NA POHORJU
144.
MAJŠPERK
145.
MAKOLE
146.
MAKS MEŠKO ORMOŽ
147.
MARIBOR-MATICA
148.
MARIBORSKI TISK
149.
MIKLAVŽ
150.
OPLOTNICA
151.
OBČINE KIDRIČEVO
152.
PK 6B PTUJ
153.
PALOMA - SLADKI VRH
154.
PIRAMIDA MAR. - PTUJ
155.
PLANIKA
156.
POHORJE
157.
POLJČANE
POŠTA IN TELEKOM MARI158.
BOR
159.
PTUJ
160.
NAVEZA
161.
RUŠE
162.
SKALCA HOČE SLIVNICA
163.
SLOVENSKA BISTRICA
164.
AK SLOVEN. BISTRICA
165.
TAM MARIBOR
166.
TISA MARIBOR
167.
VEČER
168.
ŽELEZNIČAR MARIBOR
169.
ŽETALE
SKUPAJ MDO PD PODRAVJA
MDO PD POMURJA
170.
GORNJA RADGONA
171.
HAKL
172.
LENART
173.
LENDAVA
174.
LJUTOMER
175.
MATICA MURSKA SOBOTA
176.
MURA
SKUPAJ MDO PD POMURJA
MDO PD POSOČJA
177.
AJDOVŠČINA
178.
SPD BENEČIJA
179.
BOVEC
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109
17
100
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4
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41
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34
57
2
39
465
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B
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54
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2
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5
17
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S+Š
8
8
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141
583
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4
5
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4
4
14
5
10
13

3
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3
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121
18
203
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15
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2
5
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9
320
35
2

1

5
1

1
4
1
7
4

12
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15
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127
9
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33
65

3
2
22
7
1
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2
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1
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1371
B
65
54
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132

3
4
5
22
27
121
S+Š
4
5
10
18

6
1
1

252
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75
109
65
47
153
557
50
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17
209
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4
4
55
8
17
1
3
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3
3
10
6
5
20
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17
119
20
234
147
16
447
78
71

4
2
2
80
9
6
290
39
4

0,98
1,11
1,15
0,98
1,07
0,97
0,99
1,11
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7
14
70
A
4
1
4
18
7
35
novo
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7
11
3
5
3
1
1

11
8
23
50
173
839
0
P+O
OPP
9
23
28
50
60
1
3
154
56
30
51
90
206
1
28
85
50
20

1

48
73
30
113
680
2339
SK.
76
106
97
253
0
344
11
120
431
191
92
111
262
866
68
125
194
117
36
227

1

1
8
A+

7
13
66
A
4
2
4

2

13
1
2
4
3

20
3
6
24
1
3

7
10
3
4

8
9
10
53
162
752
0
P+O
OPP
5
20
37
29
71
4
65
24
71
39
56
90
231
23
90
50
11

1

42
68
16
111
676
2318
0
74
83
119
183
0
382
37
120
338
108
201
105
108
272
857
56
103
204
130
23
242

0,88
0,93
0,53
0,98
0,99
0,99
0,97
0,78
1,23
0,72
1,11
3,36
1,00
0,78
1,05
1,14
1,04
0,99
0,82
0,82
1,05
1,11
0,64
1,07
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2
1
9

125
66
291

5
2
27

2
20
225

134
89
552

1
1
8

113
72
291

8
6
24

3
23
218

125
102
541

0,93
1,15
0,98

1

176

9

4

190

1

156

8

2

167

0,88

27
10
11
11
12
26
21
1
3

432
59
265
136
181
35
176
57
76
123
27
4.583
B
171
117
225
53
152
226
124
1068
B
214
20
75

38
5
10
13
15
12
16
6
1
1
1
479
S+Š
36
9
13
1
19
30
7
115
S+Š
31

23
7
9
9
11
6
27
1

416
37
232
112
177
28
152
62
54
97
18
4434
B
164
133
232
40
117
241
107
1034
B
215
20
82

21
3
11
7
11
8
13
3
4
1
5
420
S+Š
28
10
16
2
18
27
6
107
S+Š
20

675
105
331
186
326
129
197
79
67
101
29
6905
0
300
302
331
46
148
418
125
1670
0
316
20
107

0,96
0,92
0,87
0,88
0,87
0,92
0,90
1,13
0,79
0,80
0,85
0,97

240
A
3
10
9

4
6
32
A
35
3

4

205
40
95
52
167
67
7
6
5
3
6
1.849
1
P+O
OPP
120
128
49
6
19
137
37
8
467
37
P+O
OPP
36
29
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702
114
381
212
375
140
220
70
85
127
34
7152
SK.
330
264
296
60
190
434
145
1719
SK.
316
20
111

2
3

30
1
3

64
A+
6

203
A
3
3
9

6
A+
5

5
8
28
A
34

2

6

10

213
58
76
58
127
57
4
13
2
4
3
6
1779
5
P+O
OPP
105
150
74
4
13
109
36
4
459
36
P+O
OPP
42
7

0,91
1,14
1,12
0,77
0,78
0,96
0,86
0,97
1,00
1,00
0,96
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180.
BRDA
181.
CERKNO
182.
DR.EKSTR. ŠPORTOV
183.
GRS BOVEC
184.
IDRIJA
185.
JAVORNIK-ČRNI VRH
186.
KOBARID
187.
KRIŽNA GORA
188.
NOVA GORICA
189.
PODBRDO
190.
SPD V GORICI
191.
TOLMIN
192.
VALENTIN STANIČ KANAL
SKUPAJ MDO PD POSOČJA
MDO PRIMORSKO-NOTRANJSKIH PD
193.
BRKINI
194.
DP KOPER
195.
JANKO MLAKAR
196.
PIRAN
197.
OBALNI ALPIN.KLUB
198.
OBALNO-KOPER
199.
PK DIVAČA
200.
PODNANOS
201.
POSTOJNA
202.
SEŽANA
203.
SLAVNIK
204.
SNEŽNIK-ILIRSKA BISTRICA
205.
SPD TRST
206.
VIPAVA
SKUPAJ MDO PRIMORSKO-NOTRANJSKIH PD
SAVINJSKI MDO PD
207.
ATOMSKE TOPLICE
208.
BOČ-KOSTRIVNICA
209.
CELJE-MATICA
210.
DOBRNA
211.
DOBROVLJE-BRASLOVČE
212.
DR. ŠALEŠKI ALP. ODSEK
213.
GALICIJA
214.
DRAMLJE
215.
GORNJI GRAD
216.
GRMADA CELJE
217.
GRS CELJE
218.
LIBOJE
219.
LJUBNO OB SAVINJI
220.
LOČE
221.
LOŽNO SV. FLORJAN
222.
LUČE
223.
MOZIRJE
224.
NAZARJE
225.
OJSTRICA
226.
PK RIFNIK
227.
PK ROG. SLATINA
228.
POLZELA
229.
PREBOLD
230.
PREVORJE
231.
PRISTAVA
232.
POŠTA IN TELEKOM CELJE
233.
REČICA OB SAVINJI
234.
SLIVNICA PRI CELJU
235.
SLOGA-ROGATEC
236.
SLOVENSKE KONJICE
237.
PK SLOVENSKE KONJICE
238.
SOLČAVA
239.
SPIN
240.
ŠEMPETER V SAVINJ. DOLINI
241.
ŠENTJUR
242.
ŠKALE-HRASTOVEC
243.
ŠMARJE PRI JELŠAH
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16
1
15
3
3
15
63
5
15
11
185
A

114
166
6

5
18
2

59
58

171
37
124
76
490
132
130
411
64
2230

27
3
21
6
46
7
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11
76
56
305
25

43
5
218

231
98
1050

B
15
25
10
40

2

novo
18
2
10
14
18
34
6

S+Š

P+O
1
4
7

172
1
30
131
84
44
138

16

30

65

120

1677

166

806

B

56
5
7
novo
9
13
8
28
2
7
3
1
2
1
9
4
13
2
14
1

9
8
7
2
13
6
8
5
1
4

S+Š

0

P+O
OPP
49
27
401
35
128

62
92
283
79
170

8
12
53
9
40

125
95
160
259

8
12
44
20

27
101
45
138

113
197
94
70
100
107
134
109
8
1
180
107
10
35
133
83
51
51
275

9
25
7
3
17
17
21
8
3
3
20
9

33
62
57
7
20
32
79
8
15
2
180
43

0
3
17
11
6
20

25
5
79
74
25
179

23
4
127
122
103
80
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4

10
12
11
9

41
62
25
53

SK.

108
171
23

4
15
7

67
57

33
3
12
9
54
9

116
12
42
76
334
24

20
11
188

148
36
106
71
539
138
140
373
60
2230

31
2
209

228
104
1109

A

B

20
2
7

18
1
4
15
51
6

1
12

8
1
36
A+

17
63
14
151

1
32
4
104

43
1
15
13
17
14
21

1

7
OPP

460
12
80
202
221
127
188
204
93

A

7

178
258
9
0
279
54
224
160
904
169
130
700
178
3690

14

28
28
10
41
23
439
4
59
173
249
66
178
191
95

89

1584

1

693
16
135
360
340
219
353
204
204

1

25
15

2
2
3

9
4
13
4
4
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8

SK.
120
131
793
128
345

A+

A

23

4
169
221
257
445
0
157
291
161
81
139
157
243
129
39
8
394
160
10
60
150
187
143
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487
40
4
186
201
140
146

B
1

5
3
13
1
1

1

3
1

35
7
7
5
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8
8
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2
8
4
1
2
1
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4
7
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1
4
2

7
6
6
3
13
3
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5

4

4
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6
7

9
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1,01
1,02
3,56
1,15
0,96
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1,10
1,05
1,08
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1,00
1,02

0
35
95
15
161
57
660
17
119
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379
95
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191
210

2,06
1,51
1,07
1,07

1

2729

0,99

P+O
OPP
59
31
313
20
10
171
18
41
72
62
2
190

0
128
137
691
124
388
79
199
180
297
491
0
156
295
162
90
140
162
281
171
34
7
410
131
15
70
133
219
140
96
483
2
29
6
172
192
138
89

1
59
5
110

10
9
25
4
18
14
29
4
21

180
9
33
137
86
18
161

29

72

176

871

S+Š

9

179
263
32
0
322
52
164
181
990
177
140
660
178
3781

64
95
267
78
170
49
143
87
185
236

4
11
53
9
40
3
3
8
37
34

112
197
90
77
104
103
150
100
13
2
180
101
15
35
117
109
56
50
270
2
17
6
112
86
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67

7
25
6
2
20
20
29
1
1
3
25
4

34
64
62
10
14
37
95
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10
1
190
25

5
4
27
11
3
14

30
4
77
63
40
184

4

5

12
11
11
9

35
90
24
5

1

0,95
1,06
0,88
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1,11
0,43
1,04
0,94
1,03

1,07
1,05
0,87
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0,81
1,16
1,10
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0,99
0,73
1,50
0,92
0,96
0,99
0,61

ČLANARINA PZS 2012
244.
ŠMARTNO OB PAKI
245.
ŠPD LEVITACIJA
246.
ŠOŠTANJ
247.
TABOR
248.
VELENJE
249.
VINSKA GORA
250.
VITANJE
251.
VOJNIK
252.
VRANSKO
253.
VRELEC
254.
ZABUKOVICA
255.
ZREČE
256.
ŽALEC
257.
ŽELEZAR ŠTORE
258.
ŽELEZNIČAR CELJE
259.
ZAVOD ZZZV CELJE
260.
ZGORNJ. ALP. KLUB RINKA
261.
ŽUSEM
SKUPAJ SAVINJSKI MDO PD
MDO PD ZASAVJA
262.
BOHOR-SENOVO
263.
BREŽICE
264.
DOL PRI HRASTNIKU
265.
HRASTNIK
266.
KUM
267.
LAŠKO
268.
LISCA-SEVNICA KRŠKO
269.
LITIJA
270.
PK LAŠKO
271.
POSAVSKI ALP. KLUB
272.
DRUŠTVO PROSTI ČAS
273.
RADEČE
274.
RIMSKE TOPLICE
275.
TRBOVLJE
276.
VIDEM
277.
ZAGORJE OB SAVI
SKUPAJ MDO PD ZASAVJA
SKUPAJ PZS

11
novo
15
27
7
2
6
11
13
10

1
19
0
371
A
3
80
2
5
5
6
9
17
3
2
5
3
11
151
2.568

118

11

45

185

1

6

118

12

53

222
34
547
95
61
138
70
97
203
192
98
72
69
263

23
7
35
17
11
4
20
7
31
17
12
2
4
15

88
93
253
44
12
115
46
5
130
110
56
22
55
15

348
134
862
163
86
257
142
120
377
329
166
96
129
312

1

15

2

18
6
2
1
7
9
8
9

208
44
503
97
44
144
58
78
165
192
78
67
70
278

28
6
35
13
11
6
9
10
25
13
15

103
61
330
52
7
27
34
4
122
137
65
17
50
23

49
7
2
58
5970
677
3152
0 10170
B
S+Š
P+O
OPP
SK.
169
38
63
273
248
13
142
483
90
8
81
181
113
3
56
177
192
9
17
223
166
19
21
212
397
34
80
520
300
32
56
405
3
4
25
32
50
11
22
86
2
4
10
16
160
14
57
233
17
33
230
180
92
15
82
194
137
7
11
158
274
24
67
376
2573
252
823
0 3.799
37.746 4.127 13.867
81 58.389

1
3

14
novo
88
A+

1
5

3

300
A
3
50
2
3
2
3
10
23

2

3

9

2
4
3
2
8
20
112
498 2.329

4
9

56
6
3
5848
658
3230
B
S+Š
P+O
141
18
59
286
25
103
58
5
89
102
4
56
191
8
14
168
11
24
353
35
84
300
29
58
4
5
24
44
10
20
2
7
6
164
15
53
193
20
63
89
8
64
134
5
16
262
29
43
2491
234
776
36.637 3.839 14.132

190
0
355
111
888
168
64
178
109
101
323
351
158
84
125
329
0
65
12 10136
OPP
0
221
473
154
165
215
206
482
413
33
79
15
234
276
165
158
344
0
3633
85 57.520

1,03
1,02
0,83
1,03
1,03
0,74
0,69
0,77
0,84
0,86
1,07
0,95
0,88
0,97
1,05
1,12
1,00
0,81
0,98
0,85
0,93
0,96
0,97
0,93
1,02
1,03
0,92
0,94
1,00
1,20
0,85
1,00
0,91
0,96
0,99

Število članov po letih 1990-2012
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GIBANJE ČLANSTVA PZS PO POSAMEZNIH KATEGORIJAH 2004-2012
60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
498

A+ člani
A člani

987

1.260

1.464

1.663

1.857

2.108

2.409

2.568

2.329

B člani

36.043

34.754

34.372

36.181

37.723

37.286

36.683

37.746

36.637

S+Š člani

5.450

5.010

4.770

4.666

4.558

4.420

4.208

4.127

3.839

P+O člani

11.263

11.485

12.250

13.143

14.046

13.823

13.731

13.948

14.217

SKUPAJ

53.743

52.509

52.856

55.653

58.184

57.637

57.031

58.389

57.520

ČLANSTVO PO MDO PD V LETIH 2004-2012
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MDO PD
DOL. IN
BELE K.

MDO PD
GORENJSKE

MDO PD
KOROŠKE

MDO PD
LJUBLJANE

MDO PD
KAMNIŠKO
B.

MDO PD
NOTRANJSK
E

MDO PD
PODRAVJA

MDO PD
POMURJA

MDO PD
POSOČJA

MDO PD
PRIMORSKO
N.

SAVINJSKI
MDO PD

MDO PD
ZASAVJA

2004

1766

9555

3582

8480

3363

1526

6157

1413

3684

2314

7897

4006

2005

1926

8981

3328

8512

3196

1729

5982

1347

3507

2236

7935

3830

2006

1874

8758

3252

8563

3063

1815

6186

1491

3612

2352

8084

3806

2007

1985

8845

3250

8804

3126

2119

6.898

1599

3694

2452

8712

4169

2008

2133

8916

3395

9316

3250

2217

7.411

1747

3560

2721

9401

4117

2009

2.136

8899

3255

9316

2956

2273

7.197

1802

3367

2834

9701

3901

2010

2.176

8907

3172

9064

3010

2221

6.954

1714

3557

2675

9726

3855

2011

2.256

8.840

3.124

9.380

3.146

2.344

7.152

1.719

3.690

2.769

10.170

3.799

2012

2.181

9.035

3.048

9.019

3.065

2.318

6.905

1.670

3.781

2.729

10.136

3.633

NAVODILO O UPORABI GRBA, ZASTAVE IN HIMNE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

Navodilo o uporabi grba, zastave in himne
Planinske zveze Slovenije
Na podlagi Statuta Planinske zveze Slovenije (14. 4. 2012) je predsedstvo PZS na svoji redni seji, 2. 1. 2013 sprejelo Navodilo o uporabi
grba, zastave in himne Planinske zveze Slovenije.
***
V statutu so simboli Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PZS) definirani v členih 7 in 8:
SIMBOLI PZS
7. člen (simboli)
(1) Simboli PZS so: grb PZS, zastava PZS, prapor PZS in himna PZS.
(2) Prapor PZS in himna PZS sta svečana simbola PZS.
8. člen (grb, zastava, prapor in himna)
(1) Grb PZS je silhueta Jalovca, ki jo obkroža moder trak v obliki podkve z napisom Planinska zveza Slovenija. Spodaj je moder trak
povezan z belim trakom, na katerem je letnica 1893, ko je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo. Na vozlišču je bel trak oblikovan s pentljo, v kateri je kratica SPD.
(2) Zastava PZS je modre barve z grbom PZS.
(3) Prapor PZS je modre barve, obrobljen je z zlatim trakom. Na čelni strani prapora je grb PZS. Na hrbtni strani prapora je v središču
prapora elipsa v katerem je upodobljen pogled na Triglav z juga. Elipsa je obrobljena z modrim okvirom, v središču je zavita zlata nit.

(4) Himna PZS je prva kitica pesmi Oj, Triglav, moj dom pesnika Matije Zemljiča Slavina in skladatelja Jakoba Aljaža.
***
Grb PZS, zastava PZS in himna PZS (v nadaljnjem besedilu: grb, zastava in himna) označujejo pripadnost slovenskemu planinstvu in PZS.
Grb, zastava in himna se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino, ki je določena s Statutom PZS ter na način, ki je določen s tem navodilom.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo, ali v nasprotju z javnim redom ali
tako, da se krni ugled PZS.
Grba in zastave se ne sme uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev. Ta rešitev se ne nanaša na
blagovne znamke ter storitve, katerih nosilec je PZS. Himne ni dovoljeno izvajati z namenom tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev.
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave ter besedilo in notni zapis melodije himne so sestavni del tega
navodila.
***
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Grb
Grb se uporablja:
1. v pečatu in štampiljki,
2. za označevanje planinskih poti in planinskih koč,
3. v prostorih in na poslopjih, v katerih je sedež PZS oz. PD,
4. na vabilih in čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih uporablja predsednik PZS,
5. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa to navodilo.
Grb se lahko uporablja:
1. v prostorih in na poslopjih, v katerih je sedež društev, ki so člani PZS,
2. v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov društev, ki so člani PZS,
3. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih
prireditvah in javnih shodih, na katerih se PZS predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu
s pravili in običaji takšnih shodov in
4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem navodilom.
Souporaba grba
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti na desni strani grba
Slovenije ali ustreznega znaka mednarodne organizacije, kadar se ta grb oziroma znak uporablja ob uradnem obisku voditelja oziroma
pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.

Če se grb uporablja skupaj z dvema drugima enakovrednima grboma oziroma znakoma, mora biti grb v sredini.

Zastava
Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti tri. Barva zastave je Cyan
(100 %). Grb je v sredini zastave tako, da sega z vrhnjo polovico v zgornjo polovico
zastave in s spodnjo polovico v spodnjo polovico zastave.
Zastava je stalno izobešena:
1. na zgradbi PZS, v kateri je sedež PZS.
Zastava PZS se lahko izobesi tudi:
1. na planinskih kočah,
2. ob praznikih Republike Slovenije skupaj z zastavo Slovenije,
3. ob prireditvah, ki jih organizira PZS,
10
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4. ob planinskih spomenikih,
5. ob prireditvah, ki jih organizirajo društva, ki so člani PZS, če so dejavnosti
v skladu s Statutom PZS,
6. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se PZS predstavlja
oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov,
7. ob praznikih društev, ki so člani PZS,
8. pri javnih manifestacijah, ki so pomembne za PZS, in jih določi predsedstvo
PZS,
9. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem navodilom.
Zastava se v teh primerih izobesi na zgradbah, lahko pa tudi na drugih primernih
krajih.
Če je zastava izobešena skupaj z dvema drugima enakovrednima zastavama, mora biti zastava v sredini.
***
Slikovni prikazi izobešanja več zastav:

Zastava in grb
Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z zastavo Slovenije, z zastavami lokalnih skupnosti, skupaj s tujimi zastavami oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, pri čemer imajo
prednost državni simboli Slovenije.
***
Himna
Himna se izvaja svečano, ob izkazovanju počastitve v skladu z običaji, s katerimi navzoči pozdravljajo himno. Himna se izvaja z glasbili,
s petjem, ali z glasbili in s petjem.
Besedilo himne je:
»Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan,
kako me izvabljaš iz nizkih ravan,
v poletni vročini na strme vrhe,
da tam si spočije v samoti srce,
kjer potok izvira v skalovju hladan:
oj, Triglav, moj dom, kako si krasan!«
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Oj, Triglav, moj dom
Jakob Aljaž

Matija Zemljič

Himna se izvaja:
1. na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo dogodki, pomembni za PZS
Himna se lahko izvaja:
1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah in drugih
javnih shodih, na katerih se PZS predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov,
2. na pogrebu osebnosti, ki ji PZS izkazuje posebno čast in
3. v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprotju s tem navodilom.
Če se himna izvaja skupaj s himno Slovenije ali s slovesno pesmijo mednarodne ali druge organizacije, se izvede najprej himno Slovenije
oziroma slovesno pesem mednarodne ali druge tuje organizacije, nato pa himno PZS.
***
Prehodno obdobje za izvajanja tega navodila je dve leti.
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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NAJVIŠJE CENE PRENOČEVANJA V PLANINSKIH KOČAH

Najvišje cene prenočevanja in osnovne oskrbe v
planinskih kočah
Na osnovi 19. člena Statuta PZS (točka j.) je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije
na svoji 15. seji, ki je bila 4. aprila 2013, sprejel
NAJVIŠJE CENE PRENOČEVANJA V PLANINSKIH KOČAH
NOČNINE
(najvišje cene)
a) soba 1–4 postelje
b) soba 5–12 postelj
c) skupna ležišča
OPOMBA:

Koče I. kategorije
Koče II. kategorije
Člani (50 % popust)
Nečlani
Člani (50 % popust)
Nečlani
v cene ni vključena uporaba posteljnine
v cene ni vključena uporaba posteljnine
12 €*
24 €*
9€
18 €
10 €*
20 €*
7€
14 €
8 €*
16 €*
5€
10 €
V zimskem času se lahko navedene cene prenočevanja povečajo za prispevek največ 2,50 €/nočitev zaradi uporabe kuriva za ogrevanje koče.

* pri prenočevanju v planinskih kočah I. in II. kategorije v ceno prenočevanja ni vključena posteljnina. Ceno za uporabo (najem) posteljnine določi upravljavec sam.
Planinska zveza Slovenije priporoča vsem obiskovalcem, da za prenočevanje uporabljajo svojo, s seboj prineseno, posteljnino (lastna
posteljnina: 2 rjuhi ali planinska spalna rjuha, uporaba spalnih vreč je dovoljena samo ob izrecnem soglasju oskrbnika). Za prenočevanje z
lastno posteljnino so upravljavci koč III. kategorije dolžni obračunati popust v minimalnem znesku 1 €. Uporaba posteljnine pri prenočevanju
je obvezna. Osebje planinske koče ima pravico do izvajanja kontrole – zloraba se kaznuje s trikratnim plačilom polne cene prenočevanja.
PZS priporoča, da se prenočevanje na planinski koči nudi skupaj s prehrano (polpenzion: večerja, nočitev in zajtrk).
Pravico do članske cene prenočevanja, imajo v sobah in na skupnih ležiščih:
• vsi člani društev, včlanjenih v PZS, z veljavno planinsko izkaznico z znamkico za tekoče leto,
• člani slovenskih zamejskih planinskih društev in slovenskih planinskih društev v tujini,
• člani Planinske zveze Hrvaške (HPS – Hrvatski planinarski savez) na osnovi bilateralnega sporazuma iz leta 1992,
• člani Avstrijskega turistovskega kluba (ÖTK – Österreichischer Touristenklub) na osnovi bilateralnega sporazuma iz leta 2012,
• za pripadnike Slovenske vojske, ko opravljajo službene dolžnosti v gorah in
• člani planinskih organizacij s katerimi ima PZS sklenjen sporazum o reciprociteti:
Avstrija

OeAV – Österreichister Alpenverein

Nizozemska

NKBV – Niederlandse Klim – en Bergsport Vereniging
FEDME – Federacion Espańola de Deportes de Montańa

CAI – Club Apino Italiano
Španija
AVS - Alpenverein Südtirol
Nemčija
DAV – Deutscher Alpenverein
CAS – Club Alpin Suisse
BAC – Belgiche Alpen Club CAB –
AACBa – Akademischer Alpenclub
Belgija
Club Alpin Belge
Švica
AACB – Akademischer Alpenclub Bern
CAAG - Club Alpin Académique
Francija
CAF - Club Alpin Français
AACZ - Akademischer Alpenclub Zürich
Liechtenstein
LAV – Liechtensteiner Alpenverein
Luxembourg
GAL – Groupe Alpin Luxembourgeois Velika Britanija
AC – Alpine Club
British Mountaineering Council, American Alpine Club, Club alpin MonéSeznam zvez /združenj, ki imajo pravico uporabljati (nakupa) individualne
gasque, Dansk Bjergklub, Federacio Andorrana de Muntanyisme, Mountaiznamkice za reciprociteto in so njihovi člani prav tako upravičeni do popusneering Council of Ireland, Fédération française montagne-escalades in New
ta pri prenočevanju:
Zealand Alpine Club.

Italija

Ugodnost za družine: pri prenočevanju dveh odraslih oseb ima otrok do 7. leta starosti prenočevanje brezplačno.
Do brezplačnega prenočevanja so upravičeni gorski reševalci in markacisti na akciji. Planinskim društvom priporočamo, da brezplačno prenočevanje na skupnih ležiščih omogočijo tudi vsem registriranim vodnikom PZS, mentorjem planinskih skupin in gorskim
vodnikom (z veljavnimi izkaznicami), ki vodijo organizirane planinske skupine. Za gorske vodnike, ki jih plačajo posamični klienti, to
priporočilo ne velja.
Upravljavci planinskih koč III. kategorije samostojno oblikujejo cene prenočevanja, dolžni pa so spoštovati 50 % popust pri prenočevanju članov (domačih in tujih) z veljavno planinsko izkaznico za tekoče leto.
Dodatkov k navedenim cenam (ekološke takse/prispevki, takse/prispevki za obnovo koče ipd.), razen turistične takse za nečlane
planinske organizacije, ni dovoljeno obračunavati.
Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica.

Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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Na osnovi 19. člena Statuta PZS (točka j.) je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije
na svoji 15. seji, ki je bila 4. aprila 2013, sprejel
NAJVIŠJE CENE OSNOVNE OSKRBE V PLANINSKIH KOČAH
HRANA
a) enolončnica z mesom
PIJAČA
b) čaj 0,25 litra
c) čaj do 1,0 litra za na pot
(v posodo/čutaro planinca)
d) voda 1,5 litra

Koče I. kategorije
6,5 €
Koče I. kategorije
1,6 €
oziroma 1,8 € v primeru prevoza energent/vode iz doline

Koče II. kategorije
5,0 €
Koče II. kategorije

3,5 €

2,5 €

3,5 €

2,5 €

1,3 €

Zgoraj navedeni artikli osnovne oskrbe morajo biti obvezni del stalne ponudbe planinskih koč I. in II. kategorije.
Vse ostale cene prehrane in pijač v planinskih kočah I. in II. kategorije, se oblikujejo prosto. Upravljavci planinskih koč III. kategorije
samostojno oblikujejo cene hrane in pijače.
Obiskovalcem, ki pri mizi v notranjih prostorih planinske koče uživajo le lastno prehrano (iz nahrbtnika) in hrane ali pijače v koči ne
naročijo, se lahko zaračuna strošek uporabe in čiščenja v višini 1,00 € na osebo. V ceno te storitve je vključena tudi uporaba jedilnega
pribora, krožnika in skodelice. Plačila tega stroška so oproščeni otroci kategorije P+O.
PZS priporoča, da se prenočevanje na planinski koči nudi skupaj s prehrano (polpenzion: večerja, nočitev in zajtrk).
Cene in pogoji veljajo do sprejetja novih ali do preklica.
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Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

PRAVILNIK DRUŽINAM PRIJAZNA PLANINSKA KOČA

Pravilnik Družinam prijazna planinska koča
V skladu z 32. členom Statuta PZS, je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije, na svoji 15. seji, dne 4. aprila 2013 sprejel:
PRAVILNIK
o podeljevanju certifikata »Družinam prijazna planinska koča«
1. člen
S tem pravilnikom UO PZS določa certifikat »Družinam prijazna planinska koča«, merila za podeljevanje ter postopek za podeljevanje certifikata.
2. člen
Certifikat »Družinam prijazna planinska koča« se podeljuje tistim planinskim kočam, ki so vpisane v register planinskih koč in imajo
status planinske koče ter s svojim celokupnim delovanjem čim manj negativno vplivajo na okolje.
Takšen certifikat v obliki znaka z napisom »Družinam 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
bilo bivanje družin z otroki na planinski koči čim bolj prijetno.
Za dosego tega cilja pa igrajo najpomembnejšo vlogo opremljenost koče, zanimivosti v okolici ter motiviranost in prijaznost osebja.
3. člen
Osnovne predpostavke za podeljevanje certifikata »Družinam prijazna planinska koča« so:
• pripravljenost osebja koče, da sprejme družine z najmlajšimi gosti z vso pozornostjo in razumevanjem za njihove specifične potrebe,
• takšna lega koče, da omogoča družinam sorazmerno lahek dostop,
• primerno urejene planinske poti ter parkirišča na izhodiščih,
• okolica koče je primerna za nemoteno aktivnost otrok in družine,
• posebnosti v okolici koče, ki so zanimive tudi za otroke,
• po možnosti nudijo na koči tudi lastni program za družine.
4. člen
Certifikat »Družinam 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 Gospodarska komisija (v nadaljevanju: GK) PZS na podlagi poročila strokovne
komisije za podeljevanje certifikata »Družinam 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
»Družinam 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.
8. člen
Strokovna komisija je sestavljena iz članov Gospodarske komisije PZS, ki jo s sklepom imenuje GK PZS. Člane v komisijo lahko imenujeta
tudi Mladinska komisija PZS in Komisija za planinske poti 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.
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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PZS nudi imetnikom certifikata:
• kvalitetno presojo in strokovno pomoč,
• prednostno obravnavo pri razpisih v okviru PZS,
• mreženje in promocijo.
Ta pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS.

10. člen

11. člen
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS

Priloga 1

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
podeljuje

Priznanje

prejme

uradni naziv planinske koče
Tablica na planinski koči, 20 x 20 cm.
Predsednik strokovne komisije
mag. Drago Dretnik

Predsednik Planinske zveze Slovenije

22.02.2013
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Bojan Rotovnik

PRAVILNIK KOMISIJE ZA TURNO KOLESARSTVO PZS

Pravilnik Komisije za turno kolesarstvo PZS
NASLOV PRAVNEGA AKTA:

PRAVILNIK KOMISIJE ZA TURNO KOLESARSTVO PZS

UVOD
Komisija za turno kolesarstvo (KTK) PZS promovira turno kolesarstvo kot obliko gibanja v naravnem okolju in gorah. Njene naloge so
organizacija skupnih tur, spodbujanje povezovanja turnokolesarskih odsekov znotraj planinskih društev in izvajanje izobraževanj za
turnokolesarskega vodnika I. in II. stopnje.
Komisija za turno kolesarstvo PZS podaja predlog Upravnemu odboru PZS za potrditev sprejetega pravilnika komisije, katerega besedilo
in obrazložitev sta priložena spodaj.
BESEDILO PRAVILNIKA:
Na podlagi 3. odstavka 34. člena Statuta Planinske zveze Slovenije, je zbor turnih kolesarjev dne, 1. 3. 2013 sprejel Pravilnik komisije
za turno kolesarstvo. Upravni odbor PZS je na podlagi točke n 1. odstavka 32. člena Statuta PZS podal soglasje na svoji 15. seji, dne 4.
aprila 2013.
PRAVILNIK KOMISIJE ZA TURNO KOLESARSTVO PZS
1. člen
(opredelitev turnega kolesarstva)
(1) Turno kolesarstvo (v nadaljevanju: TK) je netekmovalna zvrst gorskega kolesarstva, ki se izvaja po dovoljenih poteh v naravnem
okolju, predvsem v gorskem svetu. Cilji turnega kolesarstva so ohranjanje in krepitev zdravja, izboljšanje telesne pripravljenosti, pristnejši
stik z naravo, spoznavanje novih krajev in druženje.
(2) Cilj Komisije za turno kolesarstvo (v nadaljevanju: KTK) PZS je med člani društev Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS)
razširiti turno kolesarstvo kot obliko gibanja po dovoljenih poteh v naravnem okolju . Turno kolesarska dejavnost se odvija v skladu s
Priporočili turnim kolesarjem, ki so sestavni del tega pravilnika.
2. člen
(TK dejavnost v društvu)
(1) Turnokolesarska dejavnost v društvu obsega kolesarske ture, kolesarske tabore, predavateljsko dejavnost, promocijo kolesarstva itd.
Dejavnost je organizirana v turnokolesarskem ali drugem odseku društva.
(2) Odsek društva lahko postane član KTK PZS, če vsako leto izvede vsaj eno turnokolesarsko turo in ima vsaj enega usposobljenega
TK vodnika z licenco.
(3) Odsek društva vsako leto vsaj 7 dni pred zborom odda organizacijsko in vsebinsko poročilo o dejavnosti ter kontaktne podatke, na
obrazcu, ki ga sprejme izvršni odbor in si s tem podaljša članstvo v KTK.
3. člen
(Zbor turnih kolesarjev)
(1) Zbor turnih kolesarjev (v nadaljevanju: zbor) je najvišji organ TK dejavnosti v PZS.
(2) Zbor sprejema in spreminja pravilnik komisije, voli izvršni odbor in načelnika, odloča o predlogu letnega vsebinskega in finančnega
programa ter poročila KTK PZS.
(3) Zbor skliče načelnik najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu novembru. Sklic zbora skupaj z gradivom mora biti objavljen na
spletnih straneh KTK PZS in poslan odsekom, ki so člani KTK vsaj 30 dni pred datumom zbora.
(4) Načelnik skliče zbor tudi v 30 dneh od podane zahteve več kot tretjine članov KTK ali na zahtevo Upravnega odbora PZS. Če načelnik
v predpisanem roku ne skliče zbora, ga lahko skliče predlagatelj.
(5) Glasovalno pravico ima po en predstavnik člana KTK PZS. Predstavnik je praviloma načelnik turnokolesarskega ali drugega odseka,
člana KTK PZS, ki ga za zastopanje pooblasti odsek.
(6) Zbor je sklepčen, če je prisotna vsaj tretjina članov KTK PZS. Sklepi se sprejemajo z večino prisotnih.
(7) Zbor pri svojem delu smiselno uporablja Poslovnik o delu skupščine PZS.
(8) V kolikor je zbor nesklepčen, se Skupščini PZS v potrditev predložijo programi dela in poročila, kot so bila predlagana za potrditev
na zboru.
4. člen
(volitve)
(1) Volilni zbor se izvede vsake 4 leta, in sicer v istem letu kot redna volilna Skupščina PZS.
(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev začnejo teči najprej šest mesecev in se zaključijo najmanj 45 dni pred iztekom mandata.
(3) Kandidate predlagajo odseki, ki so člani KTK PZS. Kandidati za načelnika pripravijo predlog programa dela.
(4) Volitve so javne. Zbor lahko določi, da so volitve tajne.
(5) Vsak delegat lahko posameznemu kandidatu nameni samo en glas. Delegat lahko voli največ toliko kandidatov, kot je razpisanih mest.
(6) Izvoljen je kandidat za načelnika, ki prejme večino glasov. Izvoljeni so tisti kandidati za člane izvršnega odbora KTK, ki prejmejo
največ glasov, glede na število mest v odboru.
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5. člen
(Izvršni odbor KTK PZS)
(1) Izvršni odbor KTK PZS je strokovni in izvršni organ dejavnosti turnega kolesarstva znotraj PZS.
(2) Izvršni odbor sestavlja od 7 do 10 članov. Mandat traja 4 leta.
(3) Izvršni odbor je sklepčen, kadar je prisotna večina vseh članov. Odbor si prizadeva za odločanje s soglasjem. Če soglasje ni mogoče,
odloča z večino navzočih članov.
6. člen
(naloge Izvršnega odbora KTK PZS)

(1) Naloge Izvršnega odbora KTK PZS:
• zagotavlja organizacijske, vsebinske, strokovne in materialne pogoje za delovanje in razvoj TK kot oblike planinske dejavnosti,
• skrbi za povezovanje dejavnosti KTK s komisijami znotraj PZS, z meddruštvenimi odbori planinskih društev, s sorodnimi, strokovnimi in raziskovalnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini,
• skrbi za usklajenost programskih nalog s Statutom PZS, Častnim kodeksom slovenskih planincev, sklepi Skupščine PZS in UO PZS,
• razvija prostovoljno delo v PZS,
• pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo ter izvršuje sklepe zbora,
• imenuje in razrešuje člane Strokovnega odbora KTK in predstavnike KTK PSZ v drugih organih PZS,
• s soglasjem predsedstva PZS imenuje in razrešuje predstavnike KTK PZS v strokovne organe drugih organizacij,
• pripravlja predloge vsebinskih in finančnih načrtov ter poročila o delu in finančna poročila za odločanje na zboru in nato na skupščini PZS,
• skrbi za neprekinjeno vzgojo za pravilno in varno kolesarjenje na dovoljenih poteh v naravnem okolju,
• s programi oziroma usposabljanji sodeluje pri razpisih za sofinanciranje, ki jih razpisujejo vladne in nevladne organizacije v Republiki Sloveniji in drugod,
• sprejema akte s področja dela KTK PZS, ki so podrejeni temu pravilniku,
• daje mnenja in soglasja ostalim aktom PZS, ki urejajo turno kolesarstvo,
• daje predloge za priznanja PZS,
• potrjuje delovne programe Strokovnega odbora KTK PZS,
• sprejema predloge programov usposabljanj in jih daje v potrditev Odboru za usposabljanje in preventivo in sodeluje pri drugih
nalogah organov PZS s področja usposabljanja TK vodnikov PZS,
• sprejema usmeritve za delo TK vodnikov v PZS,
• potrjuje koledar ter vodstva usposabljanj TK vodnikov in drugih programov, ki jih izvaja KTK PZS,
• sprejema finančna in vsebinska poročila usposabljanj in KTK PZS,
• vodi register TK vodnikov,
• pripravlja predloge standardov in normativov za povračilo stroškov ter nadomestil, potrjuje vsebino stroškov in določa njihove
upravičence,
• potrjuje nakup in izdelavo literature in drugih medijev s tematiko usposabljanj KTK PZS,
• sodeluje pri pripravi predloga opisa del in nalog strokovnega sodelavca KTK PZS,
• za generalnega sekretarja PZS pripravlja oceno strokovnega sodelavca KTK PZS v koledarskem letu,
• skrbi za vsebinsko ustrezno in ažurno vsebino domače spletne strani KTK PZS,
• organizira ali soorganizira turno kolesarske ture, kolesarske tabore, akcije urejanja poti namenjene tudi kolesarjem in druge aktivnosti,
• skrbi za propagiranje turnega kolesarjenja med planinci ter organizira predavanja s turnokolesarsko vsebino,
• skrbi za promocijo naravi prijaznega kolesarjenja,
• sodeluje pri aktivnostih za kolesarjem prijazno zakonodajo,
• vodi register TK odsekov društev in drugih društev v PZS, ki gojijo turno kolesarstvo.
7. člen
(načelnik KTK PZS)

(1) Načelnik KTK PZS:
• vodi KTK PZS,
• sklicuje zbor in seje izvršnega odbora,
• nadzoruje izvajanje sklepov,
• sprejema odločitve o stvareh manjšega pomena in rešuje tekočo problematiko,
• odgovoren je za obveščanje s področja dela komisije znotraj planinske organizacije,
• predstavlja KTK PZS,
• redno sodeluje v delu predsedstva PZS, UO PZS in na Skupščini PZS,
• ima pooblastilo za izvajanje na skupščini sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa KTK PZS,
• odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev.
(2) Načelnik izmed članov izvršnega odbora izbere namestnika, ki ga nadomešča v primeru odsotnosti. Izbiro namestnika z ugotovitvenim sklepom potrdi Izvršni odbor KTK. Načelnik lahko izbiro namestnika kadarkoli prekliče.
8. člen
(Strokovni odbor KTK PZS)
(1) Strokovni odbor KTK PZS skrbi za organizacijo tečajev in licenčnih usposabljanj za TK vodnike in za druga usposabljanja turnih
kolesarjev, za strokovno literaturo za usposabljanja, za pripravo vsebin obvestil povezanih z aktivnostmi usposabljanja, za izmenjavo
izkušenj z drugimi organizacijami s področja kolesarstva in za izvajanje drugih aktivnosti znotraj KTK PZS.
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(2) Strokovni odbor sestavlja od 3 do 5 članov, ki jih na predlog načelnika imenuje izvršni odbor.
(3) Članstvo v izvršnem odboru je nezdružljivo s članstvom v strokovnem odboru. Vodja strokovnega odbora je vabljen na seje izvršnega
odbora.
9. člen
(začasni odbori in delovne skupine)
(3) Komisija lahko za posamezna področja dela oz. naloge ustanovi tudi druge začasne odbore in delovne skupine.
10. člen
(priznanja)
Izvršni odbor lahko za dolgoletno aktivnost in posebne uspehe predlaga posameznike za priznanja PZS
11. člen
(TK vodnik)
(1) TK vodnika I in II sta strokovna delavca v športu na področju planinstva. Njihova vloga je vodenje kolesarskih tur po dovoljenih
poteh v naravnem okolju, organizacijsko delo v društvih in skrb za usposabljanje članov društva za varno kolesarjenje.
12. člen
(strokovni sodelavec PZS)
(1) Strokovni delavec nudi strokovno in administrativno-tehnični pomoč komisiji in sodeluje na sejah izvršnega odbora.

(1) Ta pravilnik začne veljati z objavo v Obvestilih PZS.

13. člen
(končne odločbe)

Jože Rovan,												
načelnik KTK PZS											

BojanRotovnik,
predsednikPZS

Priloga:
PRIPOROČILA TURNIM KOLESARJEM
Osnovno vodilo turnih kolesarjev je Častni kodeks slovenskih planincev.
• Kolesari samo po dovoljenih poteh. Po gozdnih površinah, travnikih in drugih vrstah brezpotja ne vozimo. Posebej občutljiv je svet
nad gozdno mejo, zato vozimo le po prometnicah namenjenih vožnji motornih vozil. Na poteh namenjenih pešcem in kolesarjem
imajo prednost pešci . Upoštevaj zapore poti (če nisi prepričan, vprašaj), izogni se prečenju privatnih zemljišč, ko je to potrebno
prosi za dovoljenje. Način kolesarjenja vpliva na odločitve in politiko lastnikov in upravljavcev zemljišč.
• Kolesari brez puščanja sledi. Kolesari podlagi primerno. Razmočena podlaga se hitreje poškoduje. Ne zaviraj z blokiranim zadnjim
kolesom. Uporabljaj obstoječe poti, ne delaj novih in ne delaj bližnjic. Kar si prinesel v naravo, odnesi tudi domov.
• Nikoli ne plaši živali. Nenadna pojava, hiter gib, hrup, plaši živali. To lahko postane nevarno zate, za druge in živali. Živalim pusti
dovolj prostora, da se lahko umaknejo. Bodi pozoren, ko pelješ mimo konja, in upoštevaj navodila jezdeca.
• Obvladuj kolo. Upoštevaj hitrostne omejitve, priporočila in lastne sposobnosti. Neprevidnost lahko povzroči nesrečo. Za ovinki
in mrtvimi koti vedno pričakuj ovire ali druge uporabnike.
• Spoštuj ostale uporabnike poti. Ne plaši drugih, daj vedeti da prihajaš. Prijateljski pozdrav je zelo dobrodošel. Bodi uvideven:
upočasni vožnjo, vzpostavi komunikacijo, če je potrebno se umakni oz. sestopi s kolesa. Vedno ponudi pomoč kadar je to potrebno.
Izbiraj manj obiskane poti.
• Ture načrtuj vnaprej. Vedno moraš upoštevati v kakšnem stanju je tvoja oprema, kakšne so tvoje sposobnosti, kakšen je teren,
kamor se odpravljaš, in se temu primerno pripravi. Vzdržuj opremo, s seboj nosi potrebno železno rezervno živil, prvo pomoč in
rezervno opremo (tehnična oprema, oblačila). Dobro izpeljana tura je v zadovoljstvo in ne v breme drugim. Vedno nosi čelado in
drugo primerno zaščitno opremo.
Samo s pozitivnim okoljevarstvenim odnosom in z družbeno odgovornostjo bomo lahko obdržali poti.
* Kot osnova za pripravo Priporočil za turno kolesarstvo PZS so uporabljena Pravila kolesarstva Mednarodne gorsko kolesarske organizacije IMBA (International Mountain Bicycling Association).
OBRAZLOŽITEV:
Zbor turnih kolesarjev je v petek, 1. marca 2013, sprejel prvi Pravilnik Komisije za turno kolesarstvo. Ker gre za relativno mlado komisijo
znotraj PZS, je to prvi formalni pravilnik, ki ga je sprejela. V pravilniku je v 13 členih opredeljen sam pojem turnega kolesarstva, dejavnost
v društvih, organizacija komisije, naloge in pristojnosti organov, priznanja, turnokolesarski vodnik kot strokovni kader dejavnosti in
sodelovanje komisije s strokovno službo PZS. Sestavni del pravilnika so tudi Priporočila turnim kolesarjem, ki predstavljajo vsebinski
dokument in vsebujejo konkretna priporočila kolesarjem, kako pravilno izvajati dejavnost, tako z vidika varovanja narave, varnosti in
obzirnosti do drugih uporabnikov poti.
Pravilnik je usklajen z določbami novega Statuta PZS. Omogočena je bila tudi predhodna seznanjenost članov UO PZS in možnost
dajanja pripomb na besedilo pravilnika. UO PZS je dalo skladno s točko n 32. člena Statuta PZS, po sprejemu na zboru komisije, soglasje
k pravilniku.
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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Merila za dvonamensko rabo planinskih poti
Delovna skupina za dvonamensko rabo planinskih poti je na svojem sestanku 7. 1. 2013 obravnavala merila, ki jih je 31. 5. 2012
sprejel Upravni odbor PZS. Zaradi uskladitve določil meril z Zakonom o planinskih poteh, določitev ustreznega postopka in
potrebnih dodatnih obrazložitev delovna skupina predlaga UO PZS, da sprejme spodaj navedena dopolnila in popravke Meril za
dvonamensko rabo planinskih poti.
Upravni odbor PZS je na svoji 14. seji, ki je bila 7. marca 2013, sprejel dopolnjena

MERILA ZA DVONAMENSKO RABO PLANINSKIH POTI
Kriteriji za določitev meril za dvonamensko rabo planinskih poti so bila, da se odprejo planinske poti, ki vodijo po prometnicah, ki so
bile grajene za vožnjo. Ostale planinske poti pa bomo odprli le na predlog in s soglasjem skrbnika planinske poti.
1. Izhodišča za izbor
• Poti, ki ne potekajo po poljskih poteh ali gozdnih prometnicah so zaprte za kolesarje, razen tiste, za katere na predlog skrbnika poti
strokovni odbor za izvajanje kriterijev o dvonamenski rabi planinskih poti oceni, da izpolnjujejo pogoje za dvonamensko rabo.
• Po vseh prometnicah, ki so grajene za vožnjo in kjer s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, gozdarstvo in lovstvo ni prepovedano,
je vožnja s kolesi dovoljena.
2. Vožnje s kolesi niso dovoljene:
• po brezpotjih; tudi po vodotokih,
• po planinskih poteh nad gozdno mejo (visokogorje), razen po obstoječih prometnicah (ceste in traktorske poti),
• po planinskih poteh čez barja in mokrišča ter po sipkem-nestabilnem terenu,
• po planinskih poteh, ki so obremenjene z množičnim pohodništvom,
• po planinskih poteh z vgrajenimi kovinskimi in lesenimi varovali,
• v zavarovanih območjih, razen na poteh, namenjenih kolesarjem.
3. Tehnični kriteriji za izbor planinskih poti, primernih za dvonamensko rabo
• Svetla širina poti: pot je prečno izkrčena v širini najmanj 1,5 m, na nevarno izpostavljenih odsekih tudi več, lahko je prečno zmerno
nagnjena, njena hodna površina je lahko bistveno ožja od 1,5 m;
Primer primerne planinske poti:

Primer neprimernih planinskih poti (koritasta pot in neočiščena pot):

20

MERILA ZA DVONAMENSKO RABO PLANINSKIH POTI
•
•

Naklon poti: v povprečju mora biti naklon poti pod 20 %,
Planinska pot, primerna za dvonamensko rabo, mora na vsej dolžini (na celotni trasi), ne le na posameznih odsekih, ustrezati kriterijem za izbor. Morebitna odstopanja presoja strokovni odbor za izvajanje kriterijev o dvonamenski rabi planinskih poti v soglasju
s skrbnikom poti.

4. Pogoji za dvonamenske planinske poti
• Obvezno pisno obvestilo lastniku zemljišča, o dvonamenski rabi planinske poti,
• Vsaka dvonamenska planinska pot mora biti na začetku in na križiščih z drugimi potmi označena z ustreznim znakom za kolesarje;
planinske poti brez teh oznak niso dovoljene za kolesarje;
5. Pravila obnašanja (priporočila gorskim kolesarjem)
• Na dvonamenskih planinskih poteh imajo absolutno prednost pešci/pohodniki,
• Pri srečevanju pohodnikov in kolesarjev so se kolesarji dolžni ustaviti in počakati, da gredo pohodniki mimo,
• Še posebej obzirni in previdni morajo biti kolesarji do pohodnikov z otroki,
• Kadar se kolesarji približujejo pešcem/pohodnikom od zadaj, so jih dolžni pravočasno glasno opozoriti.
6. Naloge strokovnega odbora za izvajanje kriterijev o dvonamenski rabi planinskih poti so:
• Priprava sistema označevanja dvonamenskih planinskih poti, enotnega za vse planinske poti v Sloveniji.
- Piktogram kolesarja na modri podlagi v velikosti 8,5 cm x 8,5 cm.
- Modra črta pod Knafelčevo markacijo (predlog).
• Priprava dopolnitev Pravilnika PZS o označevanju planinskih poti in Pravilnika o označevanju in opremljanju planinskih poti s
prej omenjenimi oznakami.
• V letu 2013 izbor vzorčnih planinskih poti na predlog društev, preizkus izpolnjevanja kriterijev z ogledom poti in priprava mnenja
za podelitev dvonamenske rabe, ki se preda UO PZS v potrditev.
7. Postopek pridobitve dvonamenske rabe
Postopek za dvonamensko rabo planinskih poti se začne na predlog skrbnika poti. Strokovni odbor se opredeli do predloga, lahko tudi
na podlagi ogleda planinske poti na terenu. Odbor po ogledu pripravi mnenje za podelitev dvonamenske rabe, ki ga preda UO PZS v
potrditev. Dvonamenska raba se planinski poti podeli za določen čas 4 let. Po tem obdobju se ponovno preveri izpolnjevanje meril.
Za poti, ki imajo na podlagi Zakona o planinskih poteh potrjen status planinske poti, se po potrditvi na UO PZS, začne postopek za
pridobitev dovoljenja za vožnjo z gorskimi kolesi po planinski poti s strani ministra, pristojnega za šport.
8. Varnost (dodatne nevarnosti) in odgovornost na dvonamenskih planinskih poteh:
• Gibanje v gorskem svetu in uporaba planinskih poti je na lastno odgovornost.
• Dvonamenske planinske poti prinašajo dodatne nevarnosti in možnosti nesreč, zato so kolesarji dolžni upoštevati priporočila
gorskim kolesarjem.
V Ljubljani, 7. marca 2013											
													

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

BojanRotovnik,
predsednikPZS
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Vrste in višina prispevkov za podatke o planinskih poteh
Obrazložitev
Spremembe, ki so navedene v spodnjem besedilu, se nanašajo na možnost brezplačne predaje podatkov o planinskih poteh za določene
organizacije, ki podatke potrebujejo izključno za nekomercialne namene. V skladu z delovanjem v javnim interesu Planinske zveze Slovenije je namreč, da so planinske poti uporabnikom dostopne v ažurni in kvalitetni obliki. Praksa namreč kaže, da nekateri ponudniki
nekomercialnih zemljevidov ne želijo ali ne zmorejo plačati prispevka za podatke, kot to predvideva obstoječi cenik. Posledično je prihajalo do konkretnih primerov, da na raznih lokalnih turističnih kartah in vodnikih ni bilo vključenih planinskih poti, kar je v nasprotju
z interesi delovanje Planinske zveze Slovenije. Nezaželen primer se je zgodil tudi, ko občini, na podlagi obstoječih pravil, nismo mogli
brezplačno predati podatkov o planinskih poteh na njenem območju, klub temu da redno in sistematično financirajo delovne akcije
lokalnega planinskega društva. To pa ustvarja nekorekten vtis.
Druga sprememba se nanaša na možnost odobritve popustov na komercialne odkupe podatkov o planinskih poteh. Popusti so dopustni
v primeru večje količine naročenih podatkov, kadar gre za večja območja prepredena s planinskimi poti in kjer posledično skupna odkupnina predstavlja višji znesek. V interesu Planinske zveze Slovenije je, da je v takih primerih fleksibilna in sposobna hitro prilagoditi
ponudbo, ki potencialnega kupca ne odvrne od njegove namere.
Vrste in višina prispevkov za podatke o planinskih poteh
Nadomestilo za uporabo podatkov o planinskih poteh je namenjeno kritju sledečih stroškov:
• vodenje, urejanje in vzdrževanja podatkov o planinskih poteh pri Podkomisiji za dokumentacijo planinskih poti pri Komisiji za
planinske poti PZS,
• drugih, ki v zvezi z omenjeno dejavnostjo nastajajo v okviru Komisije za planinske poti oziroma njenih podkomisij in
• dela Planinske založbe PZS v zvezi s posredovanjem zahtevanih podatkov.
V nadaljevanju je opisan postopek v povezavi z zahtevami za podatke o planinskih poteh, na osnovi katerega se določi namen uporabe
podatkov in s tem vrsta ter višina prispevka.
Za namen izdelave in trženja zemljevidov s planinskimi vsebinami ter s tem povezano uporabo podatkov o planinskih poteh je pripravljen
poseben tarifnik na osnovi nadomestila za avtorske pravice.
Za ostale vrste zahtev po podatkih pa je pripravljen tarifnik na osnovi obračuna dolžine poti ali porabljenega časa, kjer se za obračun
uporabi, kar je več izmed vrednosti na osnovi dolžine poti ali porabljenega časa pri pripravi gradiva.
Na sestanku s Planinsko založbo PZS, dne 11. maja 2009, smo se dogovorili, da se za osnovo vrednotenja uporabi oceno stroškov letnega
vzdrževanja baze planinskih poti, povišano za predviden strošek založbe. Trenutno (leti 2009 in 2010) pomeni to 12.500 € ali približno
1,47 € za km poti.
Čas pa se vrednoti po ceni ure za zahtevno prostovoljno delo, ki ga sprejme UO PZS (trenutno je to okoli 25 €).
Prispevek za naloge Komisije za planinske poti v zvezi z urejanjem in vzdrževanjem podatkov o planinskih poteh znotraj organizacije
PZS, za zagotavljanje svežih podatkov o planinskih poteh za namen priprave in izdaje planinskih zemljevidov:
Vsako leto po koncu poslovnega leta se ugotovi delež vseh prodanih zemljevidov Planinske založbe PZS. Od tega skupnega zneska bi
Komisija za planinske poti neposredno dobila sredstva za dejavnost, vezano na izdajo zemljevidov, v višini 2 %.
Opomba:
Kjer so sklenjene posebne pogodbe, veljajo njihove določbe.
Postopki - splošno
1. Planinska založba (v nadaljevanju PZ) PZS je edini in pravi naslov za zahteve v zvezi s podatki o planinskih poteh.
2. PZ PZS posreduje naročniku ustrezen obrazec za naročanje podatkov, obrazec je lahko dostopen tudi med ostalimi obrazci na spletnih
straneh PZS, s tem, da se posebej ne propagira možnosti naročanja podatkov. Obrazec naj bi bil oblikovan tako, da bi predstavljal
enotno obliko pogodbe z naročnikom, kjer se vidi namen in tudi zaščitne klavzule.
3. Na osnovi izpolnjenega obrazca bo PZ PZS ocenila vrsto naročnika in s tem okvirno tarifno izhodišče.
4. PZ PZS posreduje KPP PZS (podkomisiji za dokumentacijo planinskih poti – PKDPP) podatke o zahtevi naročnika in se dogovori za rok.
5. PKDPP pripravi zahtevane podatke in jih v zahtevani obliki pošlje na PZ PZS vključno z izhodišči za obračun.
6. PZ PZS uredi še kar je potrebno z naročnikom, da ta dobi naročeno.
7. PZ PZS vodi evidenco naročnikov in kar je še potrebno vključno s pogodbami.
Člani Založniškega odbora, Komisije za planinske poti in drugih organov PZS spremljajo namen uporabe podatkov o planinskih
poteh in opozorijo na nevarnost, da se cenejša ali brezplačna verzija nepravilno uporabi za trženje.
Opombe:
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VRSTE IN VIŠINA PRISPEVKOV ZA PODATKE O PLANINSKIH POTEH
Prejeta plačila vsebujejo 30 % stroškov PZ, se pravi za namen KPP in dokumentiranja planinskih poti se nameni prejeti znesek/1,3, ostalo
pripada PZ, razen, kjer prihodek predstavljajo le manipulativni stroški, ki se delijo glede na dejansko opravljene stroške.
Pri postavki za šole se od podane postavke odbije strošek PV, ostalo pa se deli po prej omenjenem ključu.
V vsakem primeru mora naročnik opremiti materiale, kjer so uporabljeni naročeni podatki s copyright oznako in sicer: Planinske
poti©PZS:2009 (leto izdaje)
Tarifnik velja za primere, kjer ni posebnih dogovorov s PZS.
A) Tarifnik na osnovi obračuna dolžine poti ali porabljenega časa
Izhodišče za osnovno tarifno postavko (OTP) je: kar je več od prispevka na dolžino zajetih planinskih poti na zahtevanem področju ali
porabljenega časa za pripravo zahtevanega materiala. Pri oceni na osnovi porabljenega časa je najmanjša enota 1 ura.
Popolnoma komercialni namen, vodniki, propagandna literatura, kjer so le posamezni izseki zanimivih področij: OTP, kjer se pri
prodajljivih izvodih zahteva še avtorski prispevek 2,6 %.
[Občine, turistične organizacije, razvojne agencije, LTO, šole za komercialne namene], brez sodelovanja planinskega društva; posamezniki (vodniki, propagandni material): glej popolnoma komercialni namen.
Priprava osnov za informacijske panoje z vrisanimi planinskimi potmi: OTP
[Občine, turistične organizacije, razvojne agencije, LTO, šole za komercialne namene] z aktivnim sodelovanjem s PD; posamezniki – člani planinske organizacije (vodniki, propagandni material): 60 % za popolnoma komercialni namen.
Priprava osnov za informacijske panoje z vrisanimi planinskimi potmi:
60 % OTP
Planinsko društvo (vodniki za trženje): 30 % za popolnoma komercialni namen.
Posamezniki, nečlani planinske organizacije, le za lastne namene in potrebe v učnem procesu: višina članarine A brez Planinskega vestnika.
Posamezniki, člani planinske organizacije, le za lastne namene, za potrebe v učnem procesu: manipulativni stroški.
Agencije in inštituti za upravljanje s prostorom, le če je tak namen: manipulativni stroški.
Šole in drugi vzgojni zavodi brez sodelovaja s planinskim društvom v ozadju za nekomercialne namene: 2 x članarina A vključno s Planinski vestnik
(ki ga tudi prejmejo).

B) Tarifnik za podatke o planinskih poteh na osnovi avtorskega prispevka
Vrsta zemljevida
Zemljevidi v izdaji drugih planinskih društev, ki se ne prekrivajo z zemljevidi Planinske založbe PZS
Zemljevidi v izdaji drugih planinskih društev, ki se prekrivajo z zemljevidi Planinske založbe PZS
Zemljevidi v izdaji drugih organizacij tipa LTO, kjer so pri pripravah vključena pripadajoča planinska društva s planinskimi potmi in se ne prekriva z zemljevidi Planinske založbe PZS
Zemljevidi v izdaji drugih organizacij tipa LTO, kjer so pri pripravah vključena pripadajoča planinska društva s planinskimi potmi in se prekriva z zemljevidi Planinske založbe PZS
Zemljevidi, ki jih izdajajo drugi, ki ne padejo med naštete in se ne prekrivajo z zemljevidi Planinske založbe PZS
Zemljevidi, ki jih izdajajo drugi, ki ne padejo med naštete in se prekrivajo z zemljevidi Planinske založbe PZS
Zemljevidi konkurenčnih založb

Višina
Prispevka1)
3,3 %
5%

Prispevek
za založbo2)
da
da

6%

da

7%

da

8%
9%
10 %

da
da
da

Opombe:
1)
Višina prispevka je vezna kot avtorski prispevek na končno ceno posameznega izvoda.
2)
Prispevek za Založbo je dogovorjenih 30 % zaradi nalog posredništva do naročnikov.
C) Brezplačni podatki o planinskih poteh
Z namenom zagotoviti večjo dostopnost ažurnih in pravilnih podatkov o planinskih poteh v več različnih virih, so podatki naštetim
organizacijam za nekomercialne namene na voljo brezplačno.
Državni organi, organi lokalnih skupnosti za izvajanje javnih služb in javnih evidenc.
Raziskovalnim organizacijam za raziskovalne namene.
Društvom, ki so člani Planinske zveze Slovenije.
Šole in drugi vzgojni zavodi s sodelovanjem s planinskim društvom za nekomercialne namene.
Organizacije, s katerimi ima PZS sklenjen dogovor o sodelovanju.
Partnerskim organizacijam, s katerimi PZS sodeluje na skupnih projektih.
Občinam, lokalnim skupnostim in njihovim zavodom, ki imajo sistematično urejeno financiranje planinskih poti na svojem območju.

Popusti
Na navedene cene se lahko odobri dodaten količinski popust. Popust do 30 % lahko odobri generalni sekretar PZS. V posebej utemeljenih
primerih, lahko Predsedstvo PZS odobri tudi višji popust.
Višina prispevkov velja z dnem sprejema na Upravnem odboru PZS.
Bojan Rotovnik,
predsednik PZS
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Zapisnik 13. seje Upravnega odbora PZS
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 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 podelitve 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)
o vzorčna pravila za PD
o predlog Poslovnika skupščine PZS
5. Tematike s področja planinskega gospodarstva (Aleš Glavnik)
o Pravilnik o podeljevanju priznanja »Okolju prijazna planinska koča« – II. obravnava
o Odločanje o prejemnikih priznanj »Okolju prijazna planinska koča«
o Pravilnik o podeljevanju priznanja »Družinam prijazna planinska koča« – I. obravnava
o 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 načelnik MK PZS, 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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ZAPISNIK 13. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PZS
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 PZS 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 PZS, 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!
• Organizirano je bila tekma Evropskega mladinskega pokala v Kranju, 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 PZS; 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
• 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 2012, na Igu volilni zbor MO in izvolila novo vodstvo. Matej Ogorevc, novi načelnik
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, kar je pomembno zaradi možnosti aktivnejše participacije pri oblikovanju politik
ter tudi za 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 z 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 skupščino, 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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ZAPISNIK 13. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PZS
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 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 predlog 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 namestnik.
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 pojasnil, 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 PZS inštruktorji dolžni pregledovati poti in predlaga, da se doda mnenje
inštruktorja za planinske poti. 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 PZS in se smiselni predlogi
in pripombe podajo na GK PZS 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 oskrbnika 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 PZS, 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 GK PZS.
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 javna obravnava Pravilnika o praporu, praporščakih in postopkih. Dobili smo nekaj
pobud, ki smo jih smiselno upoštevali in jih vnesli v pravilnik.
Manja Rajh je podala predlog za dopolnitev 9. člena 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 praporu, praporščakih in postopkih.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 8. Sprejem društev v članstvo PZS
Predsednik PZS je povedal, da se bo o sprejemu društev v članstvo PZS odločalo samo enkrat na leto, načeloma na zadnji seji UO PZS
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 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 društvo 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 novonastalega društva so nekaj dni pred sejo UO PZS 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).
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ZAPISNIK 13. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PZS
AD. 9. Soglasje k programom dela MDO PD-jev za leto 2013
Anton Purg je opozoril na en spuščen program iz njihovega MDO PD, generalni sekretar PZS 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 poenotili z vsemi MDO PD-ji. Jurček Nowakk predlagal, da ker imamo koordinatorico in predstavnico v predsedstvu, v izogib temu
predlaga, da se vsaj 2 x 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 2012 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 PD 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 PZS, da bi jim iz sredstev Planinskega
sklada sofinancirali izdajo kolesarskega učbenika in predlog Komisije za tekmovalno turno smučanje PZS, 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 kolesarstvo 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 z 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 Omerzu (PD Bohor Senovo) z mesta člana Odbora za članstvo PZS.
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.
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Komisija za gorske športe PZS še ni oblikovana.Ko bodo podani vsi predlogi, bo sklicana dopisna seja UO PZS, 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 UO PZS), zakaj pri Planinski 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«.
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 OZI PZS, da bo zemljevid čim
preje zagledal luč sveta.
Jurček Nowakk:
• Priprava pravilnika za MDO
• 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 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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BojanRotovnik,
predsednikPZS

ZAPISNIK 4. DOPISNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA PZS

Zapisnik 4. dopisne seje Upravnega odbora PZS
Številka: IZHP – 14/2013
Datum: 8. 1. 2013

ZAPISNIK 4. DOPISNE SEJE UPRAVNEGA ODBORA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
V skladu z 28. in 40. členom Statuta PZS, 10. členom Poslovnika UO PZS in P PZS, je bila od 4. do 8. januarja 2013 zaradi nujnosti sprejetja
spodaj navedenih sklepov za pravočasno nadaljnjo izvedbo ustreznih postopkov sklicana 4. dopisna seja Upravnega odbora Planinske
zveze Slovenije. V glasovanje so bili podani naslednji sklepi:
SKLEP št. 6d: Upravni odbor PZS na predlog Odbora za priznanja PZS potrjuje odobritev izredne podelitve spominske plakete
PZS ob 60. jubileju za Antona KRAŠOVCA, PD Metlika.
SKLEP št. 7d: Upravni odbor PZS razrešuje Draga Horjaka (RPD Dolga pot Dravograd) z mesta člana Odbora Gore in varnost.
SKLEP št. 8d: Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS in vodje Odbora Gore in varnost potrjuje Klemna Medjo (PD
Jesenice) za člana Odbora Gore in varnost.
SKLEP št. 9d: Upravni odbor PZS na predlog predsednika PZS imenuje člane Komisije za gorske športe PZS: Jasno Pečjak (PD
Domžale) in Žiga Štera (PD Kranj) s področja tekmovalnega lednega plezanja ter Iztoka Cukjatija (PD Vrhnika) in Milana Šenka
(PD Jezersko) s področja tekmovalnega turnega smučanja. Mandat imenovanih članov komisije je do volilne Skupščine PZS 2014.
Člani UO PZS so svoja stališča v skladu z 10. členom poslovnika o delu UO PZS sporočili po e-pošti. Po končanem glasovanju je bil
rezultat naslednji:
Glasovalo je 23 članov (92 %) Upravnega odbora PZS.
Za sklep 6d je bilo:
ZA 23 glasov ali 100 %		
PROTI 0 glasov ali 0 %
za sklep 7d je bilo:
ZA 22 glasov ali 95,65 %		
PROTI 0 glasov ali 0 %
za sklep 8d je bilo:
ZA 22 glasov ali 95,65 %		
PROTI 0 glasov ali 0 %
in za sklep 9d je bilo:
ZA 22 glasov ali 95,64 %		
PROTI 0 glasov ali 0 %.
Glasu nista oddala 2 člana UO PZS z glasovalno pravico.
ODGOVORI DOPISNE SEJE
ZAP. ŠT.

DATUM

URA

IME

PRIIMEK

FUNKCIJA V UO PZS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

4. 1. 2013
4. 1. 2013
4. 1. 2013
4. 1. 2013
4. 1. 2013
4. 1. 2013
4. 1. 2013
4. 1. 2013
4. 1. 2013
4. 1. 2013
4. 1. 2013
4. 1. 2013
4. 1. 2013
5. 1. 2013
5. 1. 2012
5. 1. 2013
5. 1. 2012
6. 1. 2013
6. 1. 2013
7. 1. 2013
7. 1. 2013
7. 1. 2013
7. 1. 2013

8:24
8:37
9:17
9:59
10:26
10:40
12:35
13:01
13:45
19:48
20:21
20:32
22:49
8:12
10:04
10:31
17:07
9:12
11:20
7:55
11:09
10:04
10:24

Anton
Miro
Dragotin
Bojan
Gregor
Igor
Marko
Rudolf E.
Janez
Uroš
Marinka
France
Slavica
Borut
Jurček
Borut
Franc
Borut
Matej
Mirko
Danilo
Drago
Marko
Miha
Manja

Purg
Eržen
Kuster
Rotovnik
Rupnik
Mlakar
Vidmar
Skobe
Bizjak
Vidovič
Koželj Stepic
Benedik
Tovšak
Kavzar
Nowakk
Peršolja
Gričar
Vukovič
Ogorevc
Tovšak
Škerbinek
Horjak
Goršič
Habjan
Rajh

MDO PD Podravja
voljeni član
MDO PD Pomurja
predsednik
MDO PD Posočja
KPP PZS
MDO PD Prim.-Notr.
MDO Dol. in Bele Kr.
KVGN PZS
voljeni član
MDO PD Ljubljane
MDO PD Gorenjske
podpredsednica
KŠP PZS
MDO PD KBO
Podpredsednik
VK PZS
MDO PD Zasavja
MK PZS
Voljeni član
voljeni član
MDO PD Koroške
MDP PD Notranjske
KA PZS
Savinjski MDO PD

sklep
št. 4d
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

sklep
sklep
št. 5d
št. 4d
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ni glasoval
ni glasoval
ni glasoval
ni glasovala

sklep
št. 5d
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ni glasoval

Glede na določbe 10. člena poslovnika o delu UO PZS, ki določa, da je predlagani sklep dopisne seje sprejet, če je zanj glasovalo več kot
2/3 (17) članov UO PZS in je zanj glasovalo tri četrtine oddanih in opredeljenih (18) glasov članov, ki so glasovali, ugotavljamo, da so
bili predlagani sklepi sprejeti.
Zapisnik dopisne seje bo potrdil UO PZS na prvi naslednji redni seji.
Pripravila:
							
Mija Damjan – Stegu, 											
Matej Planko,
vodja pisarne PZS 										
generalni sekretar PZS
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Zapisnik 14. seje Upravnega odbora PZS
15. seja UO PZS – k 1. točki
Številka: IZHP – 571 / 2013
Datum: 7. 3. 2013

ZAPISNIK
14. seje upravnega odbora Planinske zveze Slovenije, ki je bila v četrtek, 7. marca 2013, ob 16.30 uri,v sejni sobi občine Domžale,
Ljubljanska cesta 69, v Domžalah.
Prisotni so bili:
Podpredsedniki PZS: Miro Eržen, Tone Jesenko, Borut Peršolja in Slavica Tovšak.
Voljeni člani UO: Danilo Škerbinek, Mirko Tovšak in Uroš Vidovič.
Predsedniki MDO: Anton Purg (MDO PD Podravja), Drago Horjak (MDO PD Koroške), Dragotin Kuster (MDO PD Pomurja), France
Benedik (MDO PD Gorenjske), Gregor Rupnik (MDO PD Posočja), Jurček Nowakk (MDO PD Kamniško bistriškega območja), Marinka Koželj Stepic (MDO PD Ljubljane), Marko Goršič (MDO PD Notranjske), Marko Vidmar (MDO Primorsko-Notranjskih PD).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS z zborom dejavnosti: Matej Ogorevc (Mladinska komisija), Boris Madon (namestnik načelnika Vodniške komisije), Irena Mrak (Komisija za varstvo gorske narave), Igor Mlakar (Komisija za planinske poti), Miha Habjan
(Komisija za alpinizem).
Načelniki (oz. namestniki) komisij PZS, ki nimajo zbora dejavnosti: Jasna Pečjak (Komisija za gorske športe) in Jože Rovan (Komisija
za turno kolesarstvo).
Vodje odborov PZS: Jože Melanšek (Odbor za priznanja)in Milena Brešan (Odbor za članstvo).
Ostali: Toni Dragar (župan občine Domžale), Janko Vodlan (predsednik PD Domžale) in Zdenko Rejec (Jamarska sekcija PD Tolmin).
Strokovna služba PZS: Matej Planko (generalni sekretar), Vera Šmid (računovodja), Mija Damjan - Stegu (vodja pisarne) in Zdenka
Mihelič (predstavnica PZS za odnose z javnostmi).
Opravičeno odsotni:
Bojan Rotovnik (predsednik PZS), Borut Vukovič (MDO PD Zasavja, Odbor za pravne zadeve), Manja Rajh (Savinjski MDO PD) in
Andrej Brvar (predsednik nadzornega odbora).
Na začetku je vse pozdravil župan občine Domžale Toni Dragar, ki je predstavil občinski utrip, porast števila mladih v občini in sodelovanje
z društvi, tudi s Planinskim društvom Domžale, ki ga vodi Janko Vodlan. Predsednik PD Domžale je v sliki in besedi orisal razvejano
delo šestih odsekov v društvu, ki je bilo ustanovljeno leta 1948 in iz katerega je leta 1989 izšlo Državno tekmovanje Mladina in gore.
V delu seje, v katerem upravni odbor predstavlja primere dobrih praks, je na povabilo vodstva PZS Zdenko Rejec iz Jamarske sekcije
PD Tolmin spregovoril o začetkih delovanja, o raziskovanju jamskih sistemov Boke in Migovca ter številnih rekordih, ki so jih v vseh
teh letih nehote postavljali v raziskovanju.
Sejo je ob službeni zadržanosti predsednika PZS Bojana Rotovnik in po njegovem pisnem pooblastilu vodil podpredsednik PZS Borut
Peršolja, ki je še prav posebej pozdravil nova podpredsednika PZS Mira Eržena in Toneta Jesenka, ki sta bila izvoljena na Skupščini PZS
januarja v Tržiču. Prvič sta bili na seji UO PZS v novi vlogi tudi novi načelnici Komisije za gorske športe PZS Jasna Pečjak in Komisije
za varstvo gorske narave PZS dr. Irena Mrak.
Skladno s poslovnikom je podpredsednik PZS Borut Peršolja predstavil seznam vabljenih na sejo in povedal, kdo je svojo udeležbo opravičil.
Prisotnih je bilo 21 od 26 članov UO PZS tako, da je bila sklepčnost 80,7 %.
Predlog dnevnega reda:
1. Pregled zapisnikov
a. 13. seje upravnega odbora – 1. 12. 2012 (Matej Planko)
b. 4. dopisne seje upravnega odbora – 8. 1. 2013 (Matej Planko)
c. Informacija o Skupščini PZS z dne 12. 1. 2013 v Tržiču (France Benedik in Matej Planko)
2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS (Matej Planko)
3. Informacija o članarini 2012 (Milena Brešan)
4. Potrditev gradiv za Skupščino PZS in predlog sestave delovnega predsedstva skupščine
a. vsebinsko in finančno poročilo za leto 2012 (Matej Planko in Vera Šmid)
b. okvirni finančni program dela za leto 2014 (Matej Planko in Vera Šmid)
c. okvirni vsebinski program dela za leto 2014 (Bojan Rotovnik in načelniki komisij ter vodje odborov)
d. Častni kodeks slovenskih planincev (Slavica Tovšak)
5. Spremembe operativnega programa izvedbe določil novega statuta:
a. revizija 1 (Bojan Rotovnik in Matej Planko)
b. obrazec za poročanje PD (Bojan Rotovnik in Matej Planko)
c. navodila za uporabo simbolov PZS (Mija Damjan – Stegu)
6. Spremembe meril za dvonamensko rabo planinskih poti (Bojan Rotovnik)
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7. Spremembe vrste in višine prispevkov za podatke o planinskih poteh (Matej Planko)
8. Soglasje k odprtju nove planinske poti – Marijina pot (Igor Mlakar)
9. Naravovarstveni in okoljevarstveni kodeks OKS-ZŠZ (Tone Jesenko)
10. Imenovanja in razrešitve (Bojan Rotovnik)
11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora (Bojan Rotovnik, Matej Planko)
12. Razno.
SKLEP 1/07-03-2013: Upravni odbor PZS potrjuje predlagani dnevni red 14. seje UO PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Podpredsednik PZS je pozval člane UO PZS, da se prijavijo za razpravo pod točko 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega
odbora. V pisni obliki smo prejeli tri pobude Jurčka Nowakka:
• planinski sklad,
• vprašanje o podelitvi svečane listine Jurčku Nowakku in
• vprašanje o planinskih obhodnicah, ki jih vzdržuje več planinskih društev.
Pod točko 12. Razno sta se prijavila:
• Danilo Škerbinek, Zgodovina planinstva, in
• Marko Goršič, Fundacija za šport.
AD. 1. Pregled zapisnikov
a. Zapisnik 13. seje upravnega odbora – 1. 12. 2012.
Generalni sekretar PZS je povedal, da nismo prejeli nobene pripombe na zapisnik zadnje seje UO PZS. Vsi sklepi sprejeti na 13. seji UO
PZS, razen enega, ki je v izvajanju, so bili že realizirani.
SKLEP 2/07-03-2013: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 13. seje upravnega odbora, ki je bila 1. 12. 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
b. Zapisnik 4. dopisne seje upravnega odbora – 8. 1. 2013.
Generalni sekretar PZS je povedal, da je dopisna seja vsebovala 4 predloge sklepov, ki so bili vsi potrjeni. V dopisni seji je glasovalo23
članov (92 %) Upravnega odbora PZS.
SKLEP 3/07-03-2013: Upravni odbor PZS potrjuje zapisnik 4. dopisne seje upravnega odbora, ki je potekala od 4. do 8. 1. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.
c. Informacija o Skupščini PZS – 12. 1. 2013.
Informacijo je podal France Benedik, ki je bil predsednik delovnega predsedstva. Skupščina je potekala v prijetnem vzdušju, brez širših
razprav. Generalni sekretar PZS je še dodal, da je bil trajno, do preklica, sprejet Poslovnik o delu Skupščine PZS. Sklepi na tej skupščini
so bili vsi realizirani.
Danilo Škerbinek je opozoril na gradivo CAA iz leta 2009 Motorni promet po alpskih brezpotjih, ki naj se uporabi ter upošteva pri delu PZS.
AD. 2. Informacija o aktivnostih v obdobju od pretekle seje UO PZS
Generalni sekretar PZS je predstavil glavne aktivnosti, ki so potekale od pretekle seje UO PZS.
• Pripravljene in poslane so bile pripombe na Načrt upravljanja TNP, v sklopu razprave je bil organiziran tudi posvet na to temo v SPM.
• Izvedeno je bilo finalno Državno tekmovanje Mladina in gore na Vranskem. Zmagala je ekipa PD Dobrovlje Braslovče.
• Objavljen je bil razpis za imena dnevnikov Ciciban planinec in Mladi planinec.
• V decembru je potekala prednovoletna akcija Vi obdarite vaše najdražje, mi obdarimo vas.
• Podpisan je bil bilateralni sporazum med PZS in ÖTK.
• Mina Markovič je bila kandidatka za športnico leta in na koncu osvojila odlično tretje mesto.
• Podeljene so bile Bloudkove nagrade. Med prejemniki so bili Mina Markovič, Luka Stražar in Nejc Marčič.
• V Domžalah je bil opravljen izbor in razglasitev najboljših alpinistov in športnih plezalcev.
• Objavljena so bila vzorčna pravila za planinska društva in poziv društvom, da jih uskladijo s svojimi pravili.
• Marinka Koželj Stepic in Marjeta Čič sta bili prejemnici priznanj za naj prostovoljko Slovenije za leto 2012.
• Jurček Nowakk je prejel državno prostovoljsko priznanje.
• Poslana je bila poslanica ob mednarodnem dnevu gora (11. 12.) na temo vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju.
• Pred novim letom je bilo skupaj s TNP in Cipro Slovenije poslano sporočilo o neuporabi pirotehničnih sredstev.
• V decembru smo promovirali akcijo Stopimo skupaj in namenimo del dohodnine planinski organizaciji.
• Marko Prezelj je postal častni član angleškega The Alpine Club-a.
• Alpinistična odprava Patagonija 2013, ki sta jo sestavljala Luka Krajnc in Tadej Krišelj, je bila zelo uspešna, preplezala sta tri odlične
smeri, dve od teh sta novi, prvenstveni.
• V izvajanju so tekmovanja v lednem plezanju in tekmovalnem turnem smučanju.
• Naši tekmovalci so se udeležili svetovnega prvenstva v tekmovalnem turnem smučanju v Franciji.
• Sodelovali smo na 6. filmskem festivalu in spremljevalnem programu BOFF v Bovcu.
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Imeli smo dva skupna usklajevalna seminarja za inštruktorje PZS.
Realiziran je bil prenos Doma v Završnici na lokalno skupnost in predan v upravljanje PD Žirovnica.
Izdelane so bile nove izkaznice PZS za člane A in A+.
Organizirana je bila zelo dobro obiskana 2. konferenca planinskega gospodarstva na Igu.
Izdani sta bili zgibanki Deset varnostnih pravil športnega plezanja in Pozor, snežni plaz.
Objavljeni so bili štirje javni pozivi na dokumente PZS.
Organizirane so bile tri delavnice za društvene delavce.
Sodelovali smo na sejmu Turizem in prosti čas.
Izdan je bil prenovljeni Vodniški učbenik in zemljevid Polhograjsko Hribovje.
Začeli smo s praznovanjem 120. Obletnice ustanovitve Slovenskega planinskega društva.
27. 2. 2013 ob 12. uri je bilo pred Namo odkritje spominskega obeležja.
27. 2. 2013 ob 19. uri je bila v Cankarjevem domu slavnostna akademija Objem gora, ki je bila med obiskovalci zelo dobro sprejeta.
Dobili smo veliko pozitivnih odzivov.
Ob tem se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri snovanju prireditve, nastopajočim v filmskih prispevkih in vsem izvajalcem. Borut Peršolja
pa se je zahvalil strokovni službi za pomoč in izvedbo.
Matej Ogorevc je še dodal, da je Mladinska komisija dobila odločbo o statusu mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem
sektorju in status nacionalne mladinske organizacije.
AD. 3. Informacija o članarini 2012
Vodja Odbora za članstvo (OČ) PZS Milena Brešan je poročala o članarini PZS v letu 2012. Za malenkost se je znižala (za 1,5 %), v letu
2012 je bilo 57.520 članov planinske organizacije. V 9 meddruštvenih odborih planinskih društev (MDO PD) je članstvo upadlo, v Savinjskem MDO PD je ostalo nekako enako številčno, v MDO PD Gorenjske in Posočja pa se je povečalo. Člani UO PZS so izpostavili, da se
gmotna kriza pozna tudi v planinstvu/članarini. Novo vrsto članarine PZS A+ je v letu 2012 izbralo 498 članov, tako da sta se tudi skupaj
z A ti vrsti članarine povečali. Večje je tudi število članov P + O (za 2 %), B in S + Š sta se zmanjšali. Družinsko članarino je koristilo 15
%, prek PZS pa se je včlanilo v planinsko organizacijo 140 članov. Člani UO PZS so podali med drugim predlog, da bi naredili strokovne
programe za člane B1 in za člane S+Š (srednješolci in študenti) ter analizo nesreč gora (ne analizo reševanj v gorah), saj bi nam ti podatki
veliko povedali o potrebah članov, težavah. V gradivo bo OČ PZS dodal še število članov B1 (ločeno od kategorije B).
V razpravo je Jurček Nowakk predlagal, da se stavek »kar pomeni, da tudi ne prejemajo Planinskega vestnika« briše, ker obstajajo društva, ki nimajo A članstva, vendar kljub temu prejemajo PV. Marko Goršič je izrazil pripombo, ker je izbrana avstrijska zavarovalnica
in ne slovenska, kot je bilo predstavljeno na predstavitvi zavarovalnic. Pripombo je imel tudi na plačevanje reševanja v tujini, saj morajo
udeleženci stroške poravnati na samem mestu (v zavarovanju ni osebne asistence). Prepričan je, da je kar nekaj ljudi zapustilo A članstvo
in je plačalo zavarovanje drugje, kjer je osebna asistenca omogočena. Nadalje je vprašal, kaj je z razliko, ko se odštejejo vse nezgode in
zavarovanja? V preteklosti je zavarovalnica obogateno razliko (do 10 %) nakazala na PZS za različne preventivne in promocijske projekte.
Danilo Škerbinek je mnenja, da si društveni delavci – navkljub malenkostnemu upadu članarine – zaslužijo v teh ekonomskih časih
priznanje. Izrazil je prepričanje, da bo članstvo planinstvu ostalo zvesto le ob ustreznem in zanimivem programu dela ter aktivnosti,
odnosu in povezovanju članstva. Predlagal je, da PZS in MDO-ji izrečejo vodstvom PD, ki so povečala članstvo, priznanje, društvom,
kjer je velik padec članstva, pa naj pomagajo analizirati stanje in ponudijo pomoč. Članstvo kategorije S+Š upada že več kot 10 let, že leta
2009 so bili pogovori, kako padanje tega članstva zajeziti. Dogajanje je kritično in potrebujemo načrtni pristop k temu problemu. Takšno
stanje v prihodnje pomeni, majhen delež te populacije na fakultetah in kasneje v PD, kar dolgoročno ni dobro. V statistiki je pogrešal
podatek o starejšem članstvu, izkazanem kot B1 člani (leta 2007 jih je bilo cca 5.500). Predlagal je, da za vsebinsko ter organizacijsko
delo s tem članstvom pripravimo strokovno gradivo in ga damo PD. PZS naj anketira PD- je, ki ne prejemajo PV, zakaj jih ne zanima. V
okviru aktivnosti ob 120. obletnici organiziranega planinstva pošljimo tem PD en izvod PV in jih povabimo k naročilu. Do I. svetovne
vojne so vsi člani SPD bili naročeni tudi na PV.
Članstvo v PD mora biti zanimivo tudi drugače. Kako naj PZS pomaga? Obstaja več možnosti, dodatne popuste v zanimivih trgovinah z
verigo prodajaln, z označevanjem trgovin, kjer imajo člani PZS popust (to smo že uvedli, a opustili), z ugodnostmi za dolgoletno članstvo,
itd, predlaga, da se vzame čas in se o tem enkrat obširneje pogovorimo na seji UO.
Letošnje leto si je treba vzeti čas in zavarovalne pogoje ter pravice razumljiveje zapisati in po možnosti še kaj dodati. V poročilu lahko
preberemo, da je bilo vloženo 25 zahtevkov naših članov za povrnitev stroškov reševanja, invalidnosti in smrti. V treh primerih invalidnosti ni bila izkazana, jasno je treba objaviti, kolikšen delež invalidnost je osnova za plačilo odškodnine.
Odbor za članstvo je v prejšnjih mandatih vsako leto za UO pripravljal poročilo o:
• številu in vrstah poškodb, ki so jih utrpeli naši člani in po možnosti vzrok zanje (pomembno za preventivo),
• ali ima katero PD več nesrečnih primerov na leto (primer 10 % vseh),
• poglobljeni obravnavi smrtnih primerov,
• razčistili smo finančno bilanco zavarovalnega posla - smo pozitivni?,
• vsakoletnih vplačilih zavarovalnici ter izplačilih (pomemben podatek, saj zavarovalnica ob prvem negativnem letu običajno želi
zvišati premijo, ne upošteva pa preteklih pozitivnih let itd, o zadržanih sredstvih kot rezervacijah itd) in prihodku PZS od zavarovalnice za preventivno delo (v finančnem poročilu ni nikjer izkazan).
Marinka Koželj Stepic je razpravljala o društvih z do desetimi člani. To so v glavnem plezalni klubi, ki so se včlanili v PZS zaradi tekmovanja v športnem plezanju. Ta društva se v delo planinske organizacije ne vključujejo. Predlaga, da se ta društva vključi kam drugam.
Članarina B1: nekatera društva imajo programe za to populacijo, manjši PD-ji pa tega nimajo. A članstvo je treba bolj predstaviti, poudariti, da je A članstvo potrebno tudi za slovenske gore in ne samo za tujino, kot je zmotno mišljenje večine. V razpravo so se vključili
tudi Marko Vidmar, Dragotin Kuster, Drago Horjak in Jurček Nowakk, ki je bil tudi proti temu, da je A članstvo povezano z obvezno
naročnino na PV.
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ZAPISNIK 14. SEJE UPRAVNEGA ODBORA PZS
Milena Brešan je predlagala, da vse pripombe in pobude, ki so jih povedali člani UO PZS, pregleda Odbor za članstvo skupaj s Predsedstvom PZS in o tem poda odgovore.
SKLEP 4/07-03-2013: Upravni odbor PZS se je seznanil z informacijo in zadolžil Odbor za članstvo, da poročilo za skupščinsko
gradivo dopolni s predlogi v razpravi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 5/07-03-2013: Upravni odbor PZS zadolži Odbor za članstvo, da v sodelovanju s posameznimi komisijami (MK, KŠP, KA)
in odbori, za eno izmed naslednjih sej, pripravi gradivo zlasti o problematiki vključevanja manjših in specializiranih društev ter
klubov, srednješolcev in študentov, programov za starejše ter vključenosti Planinskega vestnika v A članarino.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 4. Potrditev gradiv za Skupščino PZS in predlog sestave delovnega predsedstva skupščine
Miro Eržen je pojasnil, da ta skupščina sodi v sklop praznovanja 120. obletnice SPD, zato bo kombinacija delovnega in svečanega dela.
Nanjo bodo vabljeni predstavniki sosednjih zvez in združenj, v katere je vključena PZS. Zaradi velikega števila povabljenih gostov, in po
zgledu skupščin tujih in domačih (planinskih) organizacij, predsedstvo PZS predlaga, da tokratno svečano skupščino izjemoma vodi
kar predsedstvo PZS. Gradivo bo pripravljeno tudi v angleškem jeziku, vse skupaj pa bo prepleteno s kulturnim programom. Naslednji
dan bo za goste organiziran izlet v Logarsko dolino.
a. vsebinsko in finančno poročilo za leto 2012.
Generalni sekretar PZS je povedal, da so bila poročila komisij in odborov PZS posredovana po elektronski pošti. Večina je izpolnila
plane, ki so si jih postavili, nekateri so jih celo presegli. Gradivo bo objavljeno v Letopisu PZS 2012.
Vera Šmid je povedala, da je finančno poročilo za leto 2012 narejeno in že pregledano s strani revizijske hiše, ki je napovedala pozitivno
mnenje., V postopku je pregled nadzornega odbora, ki bo končan v tednu dni. Gradivo je sestavljeno iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida iz opravljanja pridobitne dejavnosti, finančnega poročila – izkaza uspeha in poročila po posameznih dejavnosti, po novih
stroškovnih mestih in komisijah.
Prihodki Planinske zveze Slovenije so se v letu 2012 povečali za 3 %. Vseh prihodkov v izkazu uspeha je bilo 2.072.074 €, vseh odhodkov
pa 2.070.786 €. Razlika v višini 1.288 € se prenese v društveni sklad.
Planinski sklad je bil izpolnjen razen nekaterih projektov (KPP in GK), zato ta sredstva niso razdeljena.
Izračunana je bila pridobitna in nepridobitna dejavnost v razmerju 23,31 % pridobitna in 76,69 % nepridobitna.
Davek od dohodkov pravnih oseb ni bil obračunan, ker smo pri obračunu upoštevali investicijske olajšave za nove nabave.
Iz bilance stanja je razvidno, da je bila v letu 2012 nabavljena računalniška, transportna in športna oprema, ter izvedeno investicijsko
vzdrževanje objektov PZS in PUS Bavšica v skupni vrednosti 151.349 €. V bilanci to pomeni 13 % povečanje. Zaradi investiranja se je
posledično povečala tudi amortizacija, za katero sredstva črpamo iz rednih sredstev in sredstev rezerviranih dolgoročnih časovnih
razmejitev, kar je razvidno iz povečanih prihodkov.
Danila Škerbinek je zanimalo, kje so predstavljena donatorska in sponzorska sredstva.
Vera Šmid je odgovorila, da je iz izkaza razvidno, da so se donacije, ki smo jih prejeli za odprave, za tekme, za ostalo dejavnost in iz
sredstev dohodnine, zmanjšale za 25 %. Donatorji – pravne osebe – so sredstva namenili predvsem v obliki sponzorstev. Zato je pri
sponzorstvih povečanje za 59 %.
Drago Horjak je povprašal o vrednosti informacijskega sistema Naveza in poslovnem izidu PUS Bavšica.
Vera Šmid je odgovorila, da je bilo v letu 2012 za projekt Naveza stroškov za 41.886,23 €, v letu 2013 pa jih bo po pogodbi še za 16.876 €.
Nabave so vknjižene na osnovna sredstva in se bodo amortizirale 50 % letno. PUS Bavšica je svoje stroškovno mesto, katere dejavnost se
pokriva iz zunanjih in internih prihodkov (v večini iz usposabljanja strokovnih kadrov PZS).Pri financiranju usposabljanj se vse upravičene
stroške krije iz prejetih evropskih sredstev, druge stroške (ki se ne krijejo iz evropskih sredstev in stroške prehrane) pa krijejo društva.
Podpredsednik PZS Borut Peršolja je povedal, da je treba poročila komisij za skupščinsko gradivo redakcijsko poenotiti (manjkajo na
primer podatki o številu odsekov, o številu sej ...), manjka pa tudi poročilo odbora za pravne zadeve, ki bo dodano gradivu za skupščino.
Po končani razpravi je v glasovanje podal:
SKLEP 6/07-03-2013: Upravni odbor PZS soglaša s finančnim poročilom PZS za leto 2012 s pojasnili in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 7/07-03-2013: Upravni odbor PZS soglaša z vsebino poročil organov PZS za leto 2012 in jih posreduje skupščini v potrditev.
Vsebinska poročila za leto 2012 bodo objavljena na spletni strani PZS, PD pa v tiskani obliki dobijo Letopis PZS 2012, kjer bodo
predstavljeni bistveni poudarki iz poročil za leto 2012.
Sklep je bil soglasno sprejet.
b. okvirni finančni program dela za leto 2014.
Vera Šmid je povedala, da je predlog finančnega načrta 2014 naravnan glede na predvideno varčno situacijo. Izdelan je na osnovi predvidenih ovrednotenih programskih nalog na osnovi predvidenih virov prihodkov in načrtovane porabe. Predvsem gre za zmanjšanje
javnih sredstev in odobrenih sredstev za usposabljanje iz evropskih socialnih skladov za obdobje 2012–2014. Načrtujemo, da bi članarina
ostala na isti ravni kot v letu 2012.
Vseh prihodkov in odhodkov je načrtovanih za ca. 2.005.000 €. Planinski sklad je načrtovan za vrednost 123.000 €, od tega je vrednost
40.000 € načrtovana za
Planinski informacijski sistem za financiranje novih članskih izkaznic za B člane.
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Jurček Nowakk je postavil vprašanje glede povečanja sredstev za sofinanciranje dejavnosti MDO. Predlagal je 33 % povečanje, temu
predlogu se je pridružil tudi Dragotin Kuster.
Vera Šmid je odgovorila, da glede na sedanje razmere in situacijo povečanje ni mogoče.
Drago Horjak je predlagal, da koordinatorka skliče sestanek s predsedniki MDO in predsedstvom PZS, da skupaj dorečejo rešitev višjih
dotacij MDO-jem.
Slavica Tovšak je povedala, da je s koordinatorko za MDO-je že govorila in da bo v kratkem organiziran skupni sestanek, kjer se bodo
pogovorili o vseh problemih MDO-jev. Borut Peršolja je predlagatelja povečanja sredstev za MDO pozval, naj pove, na kateri postavki
se vzamejo sredstva in prerazporedijo na MDO. Ker predlagatelj tega ni storil, njegovega predloga ni uvrstil na glasovanje.
Po končani razpravi sta bila v glasovanje podana:
SKLEP 8/07-03-2013: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni finančni program dela PZS za leto 2014 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 9/07-03-2013: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino: Skupščina PZS potrjuje okvirni finančni načrt
za leto 2014 in pooblašča upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2014 po posameznih dejavnostih oz. po
stroškovnih mestih. Skupščina pooblašča upravni odbor PZS, da finančni načrt za leto 2014 spremlja in ga na podlagi rebalansa
uskladi z dejanskimi prihodki in odhodki.
Sklep je bil soglasno sprejet.
c. okvirni vsebinski program dela za leto 2014.
Drago Horjak je izpostavil problem nepremičnin in predlagal, da se vse nepremičnine,ki še niso prenesene na PD,nanje prenesejo v letu
2014. Predlagal je tudi, da se Srečanje Treh dežel vključi v mednarodno dejavnost.
Anton Purg je vprašal, zakaj ni objavljen programi dela MDO PD, ki ga je poslal. Pri splošnem programu dela, je predstavil stališča
enega PD-ja in ne celotnega MDO PD (glede članarine, o razvoju programov ciciban planinec, uvrstitvi planinske orientacije med
tekmovalne športe, plezalnem učnem poligonu na Boču, Planinskem vestniku ...).
Marko Goršič je postavil vprašanje, zakaj na področju planinskih poti, še niso bili sprejeti podzakonski akti glede na določbe Zakona o
planinskih poteh. Izrazil je svoje nasprotovanje uvedbi premakljive članarine.
Marinka Koželj Stepic je opozorila, da v programu predsedstva PZS pogreša večjo promocijo vodništva. Jurček Nowakk je razpravljal
o modulu prostovoljstvo v informacijskem sistemu Naveza. Danilo Škerbinek je poudaril potrebo po bogatejšem delu s članstvom,
obnoviti aktivnosti PZS glede visokogorskega turnega smučanja, uvesti novosti na področju planinskega usposabljanja, ki jih najdemo
v programih planinskih organizacij tujine, da bi PV priobčeval tudi pomembne delovne dosežke PD in PZS ter da bi morala PZS imeti
turistično informativno pisarno. Podpredsednik PZS je pojasnil, da so programe za leto 2014 oddali samo 4 MDO PD-ji, zato ti niso
objavljeni v gradivu.
Po daljši razpravi je podpredsednik PZS v glasovanje podal:
SKLEP 10/07-03-2013: Upravni odbor PZS potrjuje okvirni vsebinski program dela PZS, dopolnjen s prispevki iz razprave za leto
2014 in predlaga skupščini, da ga potrdi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 11/07-03-2013: Upravni odbor PZS potrjuje predlog sklepa za skupščino:
Skupščina PZS sprejema okvirni vsebinski program dela PZS za leto 2014 in pooblašča, da na podlagi okvirnih programov:
• komisije z zbori dejavnosti in MDO PD-ji, sprejmejo podroben program dela posamezne dejavnosti za leto 2014, soglasje k
programu mora podati upravni odbor PZS,
• upravni odbor PZS, na predlog organov PZS, brez zborov dejavnosti, sprejme podrobne programe dela PZS na posameznih
področjih za leto 2014.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 12/07-03-2013: Upravni odbor PZS predlaga skupščini PZS, ki bo 12. aprila 2013, da za delovnega predsednika skupščine
izvoli predsednika PZS, za člane delovnega predsedstva pa podpredsednike PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
d. Častni kodeks slovenskih planincev
Slavica Tovšak je povedala, da letos mineva 40 let od sprejema Častnega kodeksa PZS. Sprejet je bil na skupščini PZS, 2. junija leta 1973
in ga je pripravil dr. Teodor Tominšek. V teh letih je doživel kar nekaj sprememb. Kodeks govori o planinskem tovarištvu, ki v najširšem
pomenu besede zajema vrednote, ki so v današnjem času še posebej iskane. Razprave ni bilo, zato je podpredsednik PZS v glasovanje podal:
SKLEP 13/07-03-2013: Upravni odbor PZS predlaga skupščini PZS, da imenuje delovno skupino za pripravo predloga sprememb
in dopolnitev Častnega kodeksa slovenskih planincev v sestavi Slavica Tovšak (vodja), Tomaž Banovec, Andrej Brvar, Franci Ekar,
Borut Peršolja in Stanko Pinter.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 14/07-03-2013: Upravni odbor PZS predlaga Skupščini PZS, da pooblasti delovno skupino, da do Skupščine PZS 2014, na
podlagi predhodne javne razprave pripravi predlog sprememb in dopolnitev Častnega kodeksa slovenskih planincev.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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AD. 5. Spremembe operativnega programa izvedbe določil novega statuta:
a. revizija 1
Generalni sekretar PZS, je povedal, da je bilo v gradivu, ki je bilo poslano članom UO PZS narejenih nekaj popravkov. Prestavijo se
nekateri roki, s tem so upoštevani statutarni roki.
Operativni program izvedbe določil novega statuta PZS je bil sprejet na 12. seji UO PZS, ki je bila 8. 11. 2012. V predlogu revizije 1 tega
dokumenta so poleg popravkov datumov nekaterih nalog, ki iz različnih vzrokov še niso bile izvedene, navedeno tudi, katere naloge so
že bile realizirane.
Vsebinsko največja predlagana sprememba je pri realizaciji V. točke 32. člena statuta PZS (»po predhodni javni obravnavi odloča o merilih
za razvrščanje društev v prednostne skupine in o seznamu razvrščenih društev«), za katero predsedstvo PZS na pobudo predsednika PZS
predlaga, da se izvedba te naloge prenese v mandatno obdobje 2014–2018. V času javne razprave se je pokazalo, da so v planinski organizaciji prisotna različna mnenja, zato je treba te poglede uskladiti tako, da bo možno pripravit sistem vrednotenja društev. Predsedstvo
PZS predlaga, da se do tega vprašanja opredeli tudi delovna skupina za pripravo programskih vodil PZS, prav tako pa naj stališče do te
problematike vključijo v svoj program tudi kandidati za predsednika PZS v mandatnem obdobju 2014–2018.
Ker ni bilo razprave sta bila v glasovanje podana:
SKLEP 15/07-03-2013: Upravni odbor PZS potrjuje revizijo 1 Operativnega programa izvedbe določil novega statuta PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP 16/07-03-2013: Upravni odbor PZS predlaga delovni skupini za pripravo programskih vodil PZS, da se opredeli glede
pomena meril za vrednotenje društev. Prav tako predlagamo kandidatom za predsednika PZS v mandatnem obdobju 2014–2018,
da se v svojem programu opredelijo do načina izvedbe točke v. 32. člena statuta PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
S tem sklepom točka b. odpade.
c. navodila za uporabo simbolov PZS.
Mija Damjan – Stegu je predstavila navodilo o uporabi simbolov. Ker ni bilo razprave je bil v glasovanje podan:
SKLEP 17/07-03-2013: Upravni odbor PZS potrjuje Navodila za uporabo simbolov PZS za dobo 2 (dveh) let.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 6. Spremembe meril za dvonamensko rabo planinskih poti
Spremembe meril za dvonamensko rabo planinskih poti je predstavil Jože Rovan, načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZS in član
skupine za pripravo meril za dvonamensko rabo planinskih poti.
Irena Mrak je na gradivo imela nekaj pripomb in je postavila vprašanja o opredelitvi nadzora nad izvajanjem, kdo bo nadzor zagotavljal
in kakšne bodo kazni.
Gregor Rupnik je pozdravil dopolnitve meril za dvonamensko rabo planinskih poti, posebej je izpostavil alinejo, da imajo pešci absolutno prednost – zaradi tega je ob prvotnem sprejemanju meril v imenu MDO PD Posočja edini glasoval proti. Izpostavil je, da še
vedno ni rešeno vprašanje financiranje dodatnih del na dvonamenskih poteh. Pa naj si bo to takrat, ko se predlagatelji odseki za pota
pri posameznih PD-jih ali ko je planinska pot uvrščena med dvonamenske poti na predlog kake kolesarske ali turistične organizacije;
France Benedik je imel pripombo na del, da cesta ne sme biti ožja od 1,5 m, ter da je piktogram kolesarja premajhen; Marko Goršič je
postavil vprašanje, kdo bo za takšno dvonamensko pot odgovoren.
Jože Rovan je odgovoril, da pota, ki so sama po sebi ozka, sploh ne pridejo v poštev. Financiranje je mišljeno na označevanju s tablami,
kjer so že, na križiščih, kjer ni tabel, samo z barvo pod markacijo.
V razpravo so se vključili tudi Igor Mlakar, Dragotin Kuster, Jurček Nowakk in Drago Horjak. Borut Peršolja je opozoril, da je ta
dokument UO PZS že sprejel in da sedaj samo izboljšujemo njegovo vsebino in pozval razpravljavce, naj se ne vračajo eno leto nazaj. Po
končani razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 18/07-03-2013: Upravni odbor PZS potrjuje spremembe Meril za dvonamensko rabo planinskih poti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 7. Spremembe vrste in višine prispevkov za podatke o planinskih poteh
Generalni sekretar PZS je podal pojasnilo glede sprememb ki, se nanašajo na možnost brezplačne predaje podatkov o planinskih poteh
za določene organizacije, ki podatke potrebujejo izključno za nekomercialne namene. V skladu z delovanjem v javnim interesu Planinske zveze Slovenije je namreč, da so planinske poti uporabnikom dostopne v ažurni in kvalitetni obliki. Druga sprememba se nanaša
na možnost odobritve popustov na komercialne odkupe podatkov o planinskih poteh. Popusti so dopustni v primeru večje količine
naročenih podatkov, kadar gre za večja območja prepredena s planinskimi poti in kjer posledično skupna odkupnina predstavlja višji
znesek. V interesu Planinske zveze Slovenije je, da je v takih primerih fleksibilna in sposobna hitro prilagoditi ponudbo, ki potencialnega
kupca ne odvrne od njegove namere.
Ker ni bilo razprave je bil v glasovanje podan:
SKLEP 19/07-03-2013: Upravni odbor PZS potrjuje spremembe Vrste in višine prispevkov za podatke o planinskih poteh.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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AD. 8. Soglasje k odprtju nove planinske poti – Marijina pot
Igor Mlakar je povedal, da je Komisija za planinske poti PZS je od PD Maribor Matica prejela vlogo za odprtje nove planinske poti.
Komisija je vlogo obravnavala in glede tega sprejela sklep o
soglasju, da se »Marijina pot« od Pernice do Zg. Dupleka označi kot planinska pot in se vnese v evidenco planinskih poti.
V razpravo so se vključili Mirko Tovšak, ki je imel pomisleke o planinskem značaju poti (velik del trase poteka po asfaltu) in postavil
vprašanje ali ni to pohodniška pot, Marko Goršič je opozoril na neskladje s splošnim programom dela PZS za leto 2014, ki govori o
prestavitvi planinskih poti s cest,Dragotin Kuster je izrazil presenečen nad takim negativnim odzivom, saj so njihove poti glede na
pokrajinske danosti vsekakor drugačne od visokogorskih planinskih poti. Po razpravi je bil v glasovanje podan:
SKLEP 20/07-03-2013: UO PZS potrjuje, da se v evidenco planinskih poti Planinske zveze Slovenije vpiše Marijina romarska pot
od Pernice do Zgornjega Dupleka, katere skrbnik je PD Maribor Matica. Pri označitvi mora PD Maribor Matica upoštevati določbe
Zakona o planinskih poteh in sklep Komisije za planinske poti 14/18.12. Po vzpostavitvi prostorskega prikaza poti, posreduje PZS
podatke v potrditev ministrstvom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 9. Naravovarstveni in okoljevarstveni kodeks OKS–ZŠZ
Tone Jesenko je podal pojasnila o kodeksu. V pripravo kodeksa je bila aktivno vključena tudi PZS. Določila kodeksa so pripravljena
tako, da spodbujajo športne organizacije in športnike k še bolj odgovornemu odnosu do okolja in narave. PZS bo vsebino smiselno in
ustrezno vnesla v svoje dokumente in gradiva.
Podpredsednik PZS je v glasovanje podal:
SKLEP 21/07-03-2013: Upravni odbor PZS soglaša:
• z vsebino Okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa OKS–ZŠZ,
• da se vsebina Okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa OKS–ZŠZ smiselno vnese v ustrezne dokumente PZS in sicer
ob naslednjih prenovah le-teh,
• da PZS kandidira za certifikat »OKOLJU IN NARAVI PRIJAZNA nacionalna športna zveza«, ki ga izdaja OKS–ZŠZ.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 10. Imenovanja in razrešitve
• Delovna skupina za pripravo predloga vodil PZS (poročevalec Miro Eržen)
•
SKLEP 22/07-03-2013: Upravni odbor PZS na predlog predsednika in vodje odbora imenuje dodatna člana Marjeto Keršič – Svetel
(PD RTV Ljubljana) in Petra Mežnarja (PD Tolmin) v delovno skupino za pripravo vodil Planinske zveze Slovenije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
• Komisija za varstvo gorske narave
Na Zboru delegatov KVGN, ki je potekal v soboto 23. 2. 2013 v Izobraževalne centru za zaščito in reševanje na Igu, je bila za načelnico
KVGN izvoljena Irena Mrak, članica PD Križe in AO Tržič.
SKLEP 23/07-03-2013: Upravni odbor PZS daje na podlagi c točke 1. odstavka 32. člena Statuta PZS in v skladu z rezultati volitev
na Zboru delegatov Komisije za varstvo gorske narave, z dne 23. 2. 2013, soglasje k izvolitvi Irene Mrak (PD Križe) za načelnico
Komisije za varstvo gorske narave PZS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
AD. 11. Vprašanja in pobude članic in članov upravnega odbora
Jurčka Nowakka:
• Planinski sklad (je bilo že pojasnjeno med samo sejo)
• vprašanje o podelitvi svečane listine Jurčku NOWAKKU.
Borut Peršolja je povedal, da je o tem vprašanju UO PZS že razpravljal. Ponovno je predstavil potek dogodkov, izrazil podporo Nowakkovemu delu na ravni MDO PD in ga prosil, da razume, da UO PZS v tem mandatu glede na okoliščine ne bo spreminjal svojega mnenja.
Podpredsednik PZS je povedal, da ga veseli, da celotno dogajanje ni vplivalo na to, da bi Jurček Nowakk prenehal z delom v planinski
organizaciji, kar je najboljši obet za to, da bo v prihodnosti to priznanje tudi prejel.
• vprašanje o planinskih obhodnicah, ki jih vzdržuje več planinskih društev?
Jurček Nowakk je predstavil vprašanje: Kako je v kataster ali kako bo v kataster vpisano skrbništvo, če je obhodnica sestavljena iz več
planinskih poti, za katere skrbi več različnih planinskih društev? V tem primeru skrbnik poti ni eno samo društvo, temveč vsa društva.
Kakšno je stališče KPP glede delitve stroškov v takem primeru (skrb za dnevnike, žige, vpisne knjige, značke in podelitve)? Vprašanje je
pomembno tudi z vidika meril za razvrščanje društev (obhodnica je zavedena samo na eno društvo).
Igor Mlakar je na kratko pojasnil možne rešitve in zagotovil, da bo Komisija za planinske poti do naslednje seje pripravila ustrezen
pisni odgovor.
AD. 12. Razno
• Danilo Škerbinek, Zgodovina planinstva:
Ob 110. obletnici PZS je bila pripravljena edicija o delu planinske organizacije in s tem tudi GRS.
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Izhodišče za pisanje je bilo: objaviti le vsebine, ki jih je mogoče preveriti po starejših pisnih virih. Pravna oseba takratne planinske organizacije je bila SPD, enote te organizacije so bile podružnice, ki so imele enakopravni status ter bile povezane z SPD z notranjo organizacijsko
strukturo. Šele po I. svetovni vojni, leta 1921 je bil ustanovljen Osrednji odbor SPD, ki je imel vlogo današnjega UO PZS, njegove naloge
so bile zapisane v ustreznem Pravilniku. O kakršni koli osrednji podružnici SPD nismo nikjer našli nič zapisanega. Ker vse podružnice
tedanjega obdobja lahko dokumentirajo svojo ustanovitev smatra za potrebno, da se dokument, na katerem temelji navedba v nagovoru
podpredsednika PZS Boruta Peršolja ob zaključku letošnjega pohoda po Jurčičevi poti, »da je hkrati z SPD bilo ustanovljeno Osrednje
društvo SPD, ki je predhodnik današnjega PD Ljubljana Matrica«, javno dokumentira.
To narekuje tudi jubilej, ki ga slavimo letos, saj povedano pomeni korekcijo dosedanjih podatkov.
• Marko Goršič, je predlagal, da bi na nek način v sestav Sveta Fundacije za šport, zopet imenovali svojega predstavnika.
• Marinka Koželj Stepic, na GK je poslala vprašanje glede Vojkove koče pa do danes še ni bilo odgovora ni še.
Seja je bila končana ob 20.50.
Zapisala:
Mija Damjan-Stegu,
vodja pisarne PZS
Matej Planko, 											
generalni sekretar PZS										
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podpredsednik PZS
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Zapisnik Zbora mladinskih odsekov 2012
ZAPISNIK
Zbora mladinskih odsekov Planinske zveze Slovenije, ki je bil v soboto, 17. novembra 2012, v Izobraževalnem centru za zaščito in
reševanje RS na Igu z začetkom ob 13. uri (okrogli mizi na temo Planinska šola in Prenovljena programa Ciciban planinec in Mladi
planinec ob 10. uri).
V nadaljevanju zapisnika se Zbor Mladinskih odsekov zapiše z Zbor MO, Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije pa z MK PZS.
Prisotni: priloga 1 k arhivskemu zapisniku.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov
2. Vsebinsko poročilo o delu UO MK PZS za leto 2012
3. Delno finančno poročilo o delu MK PZS za leto 2012
4. Plan dela za leto 2013 in okvirni plan za 2014
5. Poročilo stališč in sklepov z okrogle mize
6. Razrešnica predsedniku MK PZS in članom UO MK PZS
7. Kratka predstavitev kandidatov za organe MK PZS in predstavitev programa MK PZS za obdobje od jeseni 2012 do jeseni 2014
8. Volitve predsednika MK PZS in voljenih članov UO MK PZS za mandatno obdobje od jeseni 2012 do jeseni 2014
9. Razno
Zbor se je začel ob13.00; ker ni bilo prisotnih dovolj delegatov, se je začetek zbora prestavil za 30 minut, kot je navedeno v poslovniku zbora.
Rok Kovšca je kot vodja tečaja za mladinske voditelje podal poročilo o usposabljanju. Nato je za podelitev na oder povabil mladinske
voditelje, ki so z uspešno opravljenim seminarskim delom izobraževanja prejeli naziv Mladinski voditelj.
Po podelitvi je predsednik MK PZS na oder povabil predsednika PZS Bojana Rotovnika in vodjo PO MO Posočja Domna Pirjevca.
Mladinskemu odseku PD Tolmin se je podelilo najvišje priznanje MK PZS priznanje Mladina in gore.
Po podelitvi je predsednik naznanil, da je preteklo 30 minut in da se Zbor MO lahko uradno začne.
Ad 1)
Izvolitev organov Zbora mladinskih odsekov
Na predlog predsednika MK PZS je bilo soglasno izvoljeno delovno predsedstvo.
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:

Sklep

VSEBINA SKLEPA

1/12

Zbor MO imenuje Damjana Omerzuja (PD Bohor Senovo) za delovnega predsednika, Sanjo Peklar (PD Lenart) in Urško Petek (PD Velenje) za članici delovnega predsedstva.

Na predlog delovnega predsednika so bili soglasno izvoljeni organi Zbora MO.
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:
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Sklep

VSEBINA SKLEPA

2/12

Zbor MO imenuje verifikacijsko komisijo v sestavi:
predsednik Katja Maček (PD Šentjošt), člana Tin Pelc (PD Domžale), Andrej Novak (PD Ilirska Bistrica).

Sklep

VSEBINA SKLEPA

3/12

Zbor MO potrjuje volilno komisijo v sestavi: Izabel Vadnal (PD Postojna), Izidor Furjan (PD Ptuj), Veronika Susman (strokovna sodelavka MK).

Sklep

VSEBINA SKLEPA

4/12

Zbor MO potrjuje Veroniko Susman (strokovna sodelavka MK) za zapisnikarico.

Sklep

VSEBINA SKLEPA

5/12

Zbor MO potrjuje za overovatelja zapisnika Nušo Verdev (PD Slivnica pri Celju) in Štefana Matjaža (PD Ljubno ob Savinji).

ZAPISNIK ZBORA MLADINSKIH ODSEKOV 2012
Delovno predsedstvo je predlagalo, da po tretji točki dnevnega reda ni razprave, temveč se poročilo predsednika MK PZS nadaljuje v
delno finančno poročilo komisije. Razprava o temah obeh točk je nato mogoča po četrti točki.
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:

Sklep

VSEBINA SKLEPA

6/12

Zbor MO potrjuje predlagano spremembo dnevnega reda.

Ad 2)
Vsebinsko poročilo o delu odborov MK PZS in Program dela MK PZS v letu 2013
Vesna Lenart je predstavila delo Založniškega odbora.
Andrej Barovič je predstavil delo Odbora za vzgojo in izobraževanje
Matej Ogorevc je podal poročilo Odbora za orientacijo.
Miran Muhič je podal poročilo Odbora za mentorje planinskih skupin.
Izidor Furjan je podal poročilo o delu Odbora za mednarodno sodelovanje.
Mateja Komac je podala poročilo PS PUS Bavšica.
Rok Kovšca je podal poročilo predsednika MK PZS.
Ad 4)
Delno finančno poročilo o delu MK PZS
Delno finančno poročilo je podal predsednik MK PZS Rok Kovšca.
Prihodki:
• iz razpisov: 19.905 €
• iz vplačil udeležencev tečajev: 5241€
• planinski sklad: 15.000 €
• še ne prejeta sredstva: 23.000 € iz razpisov
Odhodki:
• prispevek PZS za delovanje strokovne službe in ostali stroški komisije (poštnina, seje, zbor MO: 4936 €
• Šola za načelnike: 251 €
• Seminar družabnosti: 682 €
• Programa CP in MP: 6111 €
• MiG: 2200 €
• Mednarodna dejavnost: 654 €
• Založništvo: 1747 €
• SPOT, POT in Eksponent: 1839 €
• Sofinanciranje PŠ in srečanje mladih: 680 €
• Mala šola planinstva v zimskih razmerah: 842 €
• Mladinski voditelj: 4155 €
• Nagradni tabor: 3150 €
• Posvet za vodje taborov: 432 €
• Potrebni stroški razpis MK, MiG, Zbor MO, del sredstev za strokovno službo: 40155 € – 29675 € = 10480 €.
V poročilu so zajete dejavnosti MK PZS, ki niso potekale v odborih. Upravni odbor MK PZS je imel od Zbora mladinskih odsekov 2011
skupno 9 sej, od katerih je bilo 7 korespondenčnih.
Predsednik MK PZS je povedal, da je MK PZS s sredstvi Fundacije za šport izvedla razpis za sofinanciranje planinskih taborjenj. Poleg
razpisa smo ohranili sofinanciranja področnih planinskih tekmovanj, planinskih šol in srečanja mladih po pokrajinskih odborih. Za
sofinanciranje imajo mladinski odseki vedno večje zanimanje.
V pridruženo članstvo smo sprejeli mladinski odsek PD Trebnje.
Pripravila se je tudi vloga za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju. Tako so izpolnjeni pogoji za
pridobitev višjih sredstev in vključitev v Mladinski svet Slovenije. Aktivnosti za pridobitev tabornega prostora so potekale s pregledom
nepremičnin v lasti PZS in ugotovilo, da ni primernih parcel. V prihodnje se bo začel postopek možnosti zamenjave oziroma odkupa
primernega prostora.
PZS je nabavila mobilno plezalno steno, ki bo v poletni sezoni na voljo v Bavšici.
Mladinska komisija se je prijavila na razpis Fundacije za šport, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Študentske
organizacije v Ljubljani.
Delovni predsednik je udeležence zbora povabil k razpravi.
Bojan Rotovnik, predsednik PZS, se je komisiji zahvalil za vse predstavljeno delo in dodal, da je MK dober zgled prostovoljnega dela.
Povabil je društva, naj sodelujejo pri vodenju evidenc prostovoljnega dela – PZS je razvila aplikacijo v Navezi za vodenje evidence.
Dejal je, da je na področju mednarodnega sodelovanja (predstavniki zahodnoevropskih držav) navdušenje nad delovanjem naše MK;
marsikomu so za vzgled. Enakovredno se lahko postavimo ob bok največjim planinskim zvezam (Avstrija, Nemčija). Povabil je MO-je,
naj se na PZS obrnejo po pomoč pri navezovanju stikov s tujino.
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Predstavil je Pravilnik o podeljevanju certifikata Družinam prijazna planinska koča. Pozvala je udeležence zbora, naj v matičnih društvih
sprožijo sodelovanju v akciji.
Sprejeti novi Statut PZS je povečal avtonomnost MK in omogočil formalnost, da lahko vloži vlogo za pridobitev statusa organizacije v
javnem interesu v mladinskem sektorju.
V prihodnjem letu PZS praznuje 120-letnico delovanja. V okviru praznovanj bo eno aktivnost pripravila tudi MK. Vse je povabil v
Kamniško Bistrico na osrednjo prireditev Dan slovenskih planincev.
Predlagal je, da skupaj uredimo vzorčni taborni prostor. Kot predsednik PZS je ponudil pomoč in podporo pri tem projektu. Tudi to naj
bi bil prispevek k praznovanju 120-letnice delovanja PZS.
Vsem se je zahvalil za prispevek pri delu in hkrati čestitial novemu vodstvu MK ter mu zaželel uspešno delo.
Miran Muhič, PD RTV, je predlagal, naj MK na nek način privabi k delu (majhna udeležba na zboru) – napotilo novemu vodstvu, naj
nekaj stori na tem področju.
Na predlog delovnega predsednika so bili soglasno sprejeti sklepi:
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:

Sklep

VSEBINA SKLEPA

7/12

Zbor MO je seznanjen s poročili posameznih odborov.

Sklep

VSEBINA SKLEPA

8/12

Zbor MO PZS je seznanjen z delnim finančnim poročilom MK PZS.

Sklep

VSEBINA SKLEPA

9/12

Zbor MO PZS je seznanjen s planom dela za leto 2013 in okvirnim planom za leto 2014.

Ad 5)
Poročilo stališč in sklepov z okroglih miz
Vesna Lenart je predstavila stališča in sklepe, ki so bili formirani na okrogli mizi Prenovljena programa Ciciban planinec in Mladi
planinec. Dejala je, da je bilo na okrogli mizi s strani udeležencev predstavljenih nekaj dobrih predlogov. Predstavljene so bile tudi šibke
točke, in sicer najbolj pereči sta pomanjkanje prostora za žige ter kombinacija vsebine in evidence izletov. Pozvala je udedležence zbora,
naj probleme in predloge rešitev v zvezi s tem posredujejo na MK PZS.
Damjan Omerzu je predstavil stališča in sklepe z okrogle mize Planinska šola. Udeležilo se je približno 40 udeležencev. Najprej so
izvedbo planinske šole v svojih mladinskih odsekih predstavili Matej Ogorevc, PD Domžale, Petra Kolar, PD Vransko, in Kaja Čeh, PD
Matica Murska Sobota.V nadaljevanju je potekala razprava, ki je pripeljala do sklepa:
Planinska šola je temelj dejavnosti odsekov z namenom usposobiti mlade za varno samostojno hojo v gore. Planinska šola mora biti
dinamična, odprta, izvirna in zanimiva, da otrokom vzbudimo veselje do planinstva. Podatki o dejansko izvedenih planinskih šolah
po odsekih so nezadovoljivi. Potrebno je vzpodbuditi sporočanje o končanih planinskh šolah (z anketami in vzpodbudami, npr. bon v
Planinski založbi).
Konkretni predlogi so bili:
• gradivo »Planinska šola za otroke«;
• razvoj družabnih iger (karte, spomin, aktiviti, planinec ne jezi se);
• spodbujanja pretoka informacij o dobrih praksah;
• nabor nagrad za končano PŠ, ki je primerna starosti (ponavadi konec OŠ) - atraktivne majice, rute;
• spodbuditev izmenjave vodenja skupin drugih MO s strani lokalnih VPZS;
• razvoj inovativnih metod za zanimivo predstavitev določenih za »nezanimivih« tem;
• nadaljevanje izdajanja revije MK Gremo pod objem gora.
Na predlog delovnega predsednika je bil soglasno sprejet sklep:
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:

Sklep

VSEBINA SKLEPA

10/12

Zbor MO PZS potrjuje stališča in sklepe okroglih miz.

Ad 6)
Razrešitev voljenih članov MK PZS
Predsednik MK Rok Kovšca se je zahvalil članom UO MK za delo in izrazil upanje po nadaljnjem sodelovanju.
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ZAPISNIK ZBORA MLADINSKIH ODSEKOV 2012
Delovni predsednik je povedal, da je na letošnjem zboru potekel mandat aktualnemu vodstvu MK PZS in predsedniku MK PZS, zato je
predlagal dva sklepa, ki sta bila soglasno sprejeta:
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:

Sklep

VSEBINA SKLEPA

11/12

Zbor MO PZS razrešuje Izabel Vadnal (PD Postojna), Domna Strleta (PD Snežnik Ilirska Bistrica), Andreja Baroviča (PD Snežnik Ilirska Bistrica), Moniko Korenč (PD Nova Gorica) , Neža Lapajne (PD Idrija), Sanja Peklar (PD Lenart), Tineta Kralja (PD Zagorje), Mateja Ogorevca (PD Domžale) in Primoža Božiča (PD Valentin Stanič Kanal) z mest voljenih članov UO MK PZS.

Sklep

VSEBINA SKLEPA

12/12

Zbor MO PZS razrešuje Roka Kovšco (PD Krka Novo mesto) z mesta predsednika MK PZS.

Ad 7)
Kratka predstavitev kandidatov za organe MK PZS in predstavitev programa MK PZS za obdobje od jeseni 2012 do jeseni 2014
Izabel Vadnal je podala poročilo o zbiranju predlogov: prispelo je 9 predlogov za voljene člane UO MK in en predlg za predsednika MK.
Delovni predsednik je k besedi povabil kandidate za voljene člane UO MK PZS:
- Petra Kolar (PD Vransko)					
- Domen Strle (PD Snežnik Il. Bistrica)
- Neža Lapajne (PD Idrija)					
- Aljaž Šemrov (PD Postojna)
- Kaja Čeh (PD Matica Murska Sobota)			
- Monika Korenč (PD Nova Gorica)			
- Andrej Barovič (PD Snežnik Il. Bistrica)			
- Urška Petek (PD Velenje)
- Barbara Bajcer (PD Velenje)
Nato je k besedi povabil še kandidat za predsednika MK Mateja Ogorevca (PD Domžale), ki je ob kandidaturi podal tudi okviren program svojega dela.
Povedal je tudi, da bodo podpredsedniki MK PZS: Barbara Bajcer (PD Velenje), Katja Maček (PD Šentjošt) in Domen Strle (PD Snežnik Il. Bistrica).
Ad 8)
Volitve predsednika MK PZS in voljenih članov UO MK PZS za mandatno obdobje od jeseni 2012 do jeseni 2014
Na predlog članov volilne komisije delovni predsednik predlagal sklepa, ki sta bila soglasno sprejeta:
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:
Glasovanje
Za:
Proti:
Vzdržani:
Glasovanje
Za:
Proti:

Sklep

VSEBINA SKLEPA

13/12

Zbor MO se strinja, da so volitve za člane UO MK PZS in predsednika MK PZS javne.

Sklep

VSEBINA SKLEPA

14/12

Zbor MO potrjuje Petro Kolar (PD Vransko), Nežo Lapajne (PD Idrija), Kajo Čeh (PD Matica Murska Sobota), Andreja Baroviča (PD Snežnik Il. Bistrica), Barbaro Bajcer (PD Velenje), Domna Strleta (PD Snežnik Il. Bistrica), Aljaža Šemrova (PD Postojna),
Moniko Korenč (PD Nova Gorica) in Urško Petek (PD Velenje) za člane Upravnega odbora MK za obdobje od 2012 do 2014.

Sklep

VSEBINA SKLEPA

15/12

Zbor MO potrjuje Mateja Ogorevca za predsednika MK PZS za obdobje od 2012 do 2014

Delovni predsednik je čestital vsem izvoljenim in jim zaželel uspešno delo.
Ad 9)
Razno

Delovni predsednik je povabil k besedi razpravljavce.
Štefan Matjaž je pozdravil nove člane UO MK in predsednika MK PZS. Povabil je k sodelovanju v Savinjski dolini. Apeliral je, da se
povabi nove člane na mladinski tabor (od 16 do 30 let) v Dovju.
Zbor je bil sklenjen ob 15. uri.
Delovni predsednik je povabil vse zbrane na druženje ob pijači in pecivu.
Zapisnikarica:
							
Veronika Susman 						
					

Delovni predsednik:
Damjan Omerzu

Overovateljica:							
Nuša Verdev 							
Overovatelj:
Štefan Matjaž
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