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Prosimo, da navedeno upoštevate pri nakazilih, da ne bo prihajalo do težav pri
ugotavljanju vaših plačil Planinski zvezi Slovenije ali Gorski reševalni službi pri PZS,
zaradi napačno izbrane številke transakcijskega računa.

AKTUALNO

Vsem predsednikom:
Meddruštvenih odborov planinskih društev in planinskih
društev
Upravni odbor PZS je na seji 12.03.2004 sprejel dokončen program vseslovenske akcije:

ZA ŽIVLJENJE ZDRAVO V GORSKO NARAVO
OD PREKMURJA DO PRIMORJA
Z NAHRBTNIKOM IN SPOMINSKO KNJIGO

V letošnjo vseslovensko akcijo ZA ŽIVLJENJE ZDRAVO V GOR-SKO NARAVO, so se vključili
vsi Meddruštveni odbori planinskih društev Slovenije (MDO).
Organizatorji pohodov in prireditev (MDO, planinska društva), ki ste navedeni v programu, morate poskrbeti, da
bodo pohodi predvsem varni, dostopni ter svečano obeleženi. Pričakujemo, da boste pri koči na dan pohoda izobesili
slovensko, planinsko in evropsko zastavo; prav tako naj bi evropska zastava zaplapolala tudi na nekaterih vrhovih
(Triglav, Grintovec, Ojstrica,…). Organizator naj na cilju (koča, vrh) pripravi krajši kulturni program z nagovorom
udeležencem in predstavitvijo akcije. Predsedniki meddruštvenih odborov naj k sodelovanju v akcijah povabijo člane
GRS Slovenije, ki bodo poskrbeli za varnost pohodnikov in nudili ustrezno pomoč, v kolikor bi bilo to potrebno.
Vsak predsednik MDO bo prejel vpisno knjigo z nahrbtnikom. Ker je v okviru posameznega MDO istočasno
načrtovanih več akcij, bodo vpisne knjige deljive na več delov. Prosimo, da ob zaključku akcije vpisno knjigo v
društvu sestavite in jo izročite predsedniku MDO.

Predsedniki MDO boste s strani PZS prejeli majice z logotipom akcije, informativno gradivo Urada
vlade za informiranje Republike Slovenije, zloženko PZS in zloženko s pregledom akcij. Cena majic bo
enotna, in sicer 1.000 SIT. Zbrana sredstva od prodaje ostanejo MDO in se namenijo za kritje
organizacijskih stroškov izvedbe prireditev. Ostalo gradivo, ki ga boste prejeli, je informativno in je
namenjeno brezplačnemu razdeljevanju. Posebnega prispevka za udeležence akcij (startnina) ni!
Informativno gradivo bo skupaj z zloženkama pohodnikom razdeljeno na kočah, kamor ga boste prinesli

predstavniki MDO in PD. Nekaj gradiva naj bo na razpolago tudi v društvenih pisarnah. Gradivo ste
predsedniki MDO lahko prevzeli na sedežu PZS pred sejo UO PZS, ki je bila, 2.4.2004 v Kranju. Tiste
predsednike MDO, ki gradiva na ta dan niste prevzeli, prosimo, da to storite v najkrajšem času.
Organizatorji akcij (MDO, planinska društva) naj poskrbijo za pravočasno obveščanje (plakati, mediji,
…) ter za prevzem in distribucijo informativnega gradiva. Prav s pravočasnim obveščanjem boste
pripomogli k množični udeležbi tako s strani članstva planinske organizacije, družin, mladih in vodnikov
PZS. Podrobne podatke o akcijah posredujte vsaj 7 dni pred načrtovano akcijo tudi na e-pošto:
info@pzs.si, saj bomo javnost, o akcijah ob vstopu Slovenije v EU, obveščali tudi s pomočjo Urada vlade
za informiranje Republike Slovenije.
Prosimo, da vse dostopne poti na vrhove dobro označite. Sprejet program bo sklenjen 26. avgusta
2004 na Triglavu.
Planinci imamo veliko dobrih organizatorjev in veliko dobrih idej. Ponudimo jih svojim članom in vsem
tistim, ki so nekdaj že bili ali bi želeli postati člani velike družine slovenskih planincev. Leto 2004 bo
posvečeno vstopu Slovenije v Evropsko unijo; v tem letu bomo postali sestavni del velike evropske
družine. Posvetimo temu dogodku vso pozornost in ga svečano proslavimo. Doživeti to, naj bo čast in
ponos vsakogar.
Prepričani smo, da se boste o izvedbi posameznih akcij (akcije so navedene v nadaljevanju) v MDO dogovorili,
jih organizirali s skupnimi močmi ter uspešno izvedli vse naloge, za katere smo odločitve sprejeli skupaj. Za
organizacijo in spremljanje nemotenega poteka akcij so zadolženi predsedniki MDO.

Želimo, da bi bilo naklonjeno tudi vreme. Lep planinski pozdrav,
Adi Vidmajer,
podpredsednik PZS

Dan

Naziv akcije,

Mesec

kraj in namen

30.04.

Organizator

Naslov, kjer dobite
podatke o akciji

Kresovanje na Gori

SMDO

Vlado Rojnik,

(Šentjungert), razvitje

PD Žalec

pdzalec@email.si

zastave
vlado.rojnik@gorenje.si

30.04.

Otvoritev obnovljenega SMDO
bivaka Stanku Kotniku na
Kamniku, kresovanje,
razvitje zastave in
ognjemet

PD Zabukovica

Predvečer

Tromejnik - Pomurje -

MDO

Jože Ružič,

01.05.

razvitje zastave in

POMURJA

041/614 672

pričetek pohoda od
ob 00,00

Prekmurja do Primorja

Predvečer

Kresovanje na Srnjaku

01.05.

MDO
NOTRANJSKE
PD Logatec

pričetek ob
19. uri
01.05.

RAZVITJE ZASTAVE

ob 12. uri

NA TRIGLAVU

PZS

PZS,
Dvoržakova 9, Ljubljana
01/ 43 45 680

Slovenija se vključuje v Evropsko unijo.
Akcije PZS so prejele finančno podporo pro-grama, s katerim želi slovenska
vlada pris-pevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o procesu
vključevanja v EU ter o vseh posledicah članstva za življenje slovenskih
državljanov in držav-ljank. Program ob-veščanja izvaja Urad vlade za
informiranje.

Vaša vprašanja so vedno dobrodošla na evrofonu 080 2002, v
evronabiralniku, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, na elektronskem naslovu
evrofon@gov.si in na domači strani http://evropa.gov.si, kjer so vam na voljo tudi informacije.

01.05.

Matajur—srečanje

MDO

planincev Posočja in
Benečije –

POSOČJA

razvitje zastave
01.05.

Pohod na Storžič in MDO

PD Kranj,

Grintovec (2558 m) GORENJSKE

04/236 78 50

PD Kranj
01.05.

Pohod ob meji

MDO

Jože Ružič,

Apače, Radenci –
Gornja Radgona ob POMURJA
9,45 uri – Janžev vrh

Dan

Naziv akcije,

Organizator

041/614 672

Naslov, kjer
dobite

Mesec

kraj in namen
podatke o
akciji

01.05.

Razvitje zastave na

MDO KBO

PD Kamnik,

Grintovcu (2558 m) PD Kamnik

01/839 13 45

01.05.

Prvomajski pohod na MDO

Damijan

Areh

Sagadin,
PODRAVJA
02/601 49 81
PD Fram
Leon Vrhovšek,
02/605 17 21

01.05.

8. tradicionalni shod MDO

Dušan Rajgelj,

občanov Žirovnice in
pohod na Vrtačo
GORENJSKE

041/784 175

PD Žirovnica
01.05.

Pohod na Kršičevec MDO

Vlado Smrekar,

PRIMORSKONOTRANJSKI041/688 696
PD Postojna

Jadran Grželj,
05/757 80 46

01.05.

Tradicionalno
Oskrbnik doma
srečanje na Šmohorju

Dom
Šmohorju,

na

ob 11. uri
01.05.

Tradicionalni
PD Trbovlje
prvomajski pohod na
ob 11. uri Mrzlico

03/573 32 70
Vili Treven,
041/672 233
Bojan Gorjup,

01.05.

Prvomajski pohod na MDO

03/562 20 36
Borut Cerkvenič,

Pečke
PODRAVJA

041/482 331

PD Drava
01.05.

Prvomajsko srečanjePD Hrastnik
planincev na Kalu

ob 10. uri

01.05.

Marjan Pergar,
Cesta
padlih
borcev 16/a, 1430
Hrastnik

Prvomajsko srečanjePD
v Gorah

03/564 51 07
Toni
Paulič,
051/303 463

Dol pri Hrastniku
01.05.

Savinjsko sedlo –

SMDO

PD Celje Matica

ob

PD

03/492 4 8 50

12. uri

Celje Matica

razvitje zastave

01.05.

Razvitje zastave na

SMDO

PD Celje Matica

ob

PD

03/492 4 8 50

12. uri

Celje Matica

Ojstrici

01.05.

Srečanje na

MDO

Primož Areh,

KOROŠKE

041/ 657 686

Kremžarjevem vrhu
ob
11. uri
01.05.

PD Sl. Gradec
Na gori se dobimo – MDO

Marjan Epšek,

zastava na Košenjaku
ob

KOROŠKE

11. uri
01.05.

031/ 316 392

PD Dravograd
Osrednja prireditev MDO

Anton Krašovec

na Krašnjem vrhu in
ob 11. uri razvitje zastave

DOLENJSKE in BELE

07/305 81 73

KRAJINE
041/757 441
PD Metlika
01.05.

Prvomajsko srečanje MDO

Marko Goršič,

na Krimu
ob 10. uri

NOTRANJSKE

041/795 006 ali

PD

01/363 11 75

Podpeč Preserje
02.05.

Jezikova nedelja na PD

Anton Petrovič,

Bohorju (pohod,
ob 11. uri družabno srečanje)

Dan

Naziv akcije,

Mesec

kraj in namen

Bohor Senovo

Organizator

07/497 15 30

Naslov, kjer
dobite
podatke o
akciji

08.05.

Pohod po oglarski MDO

Borut Vukovič,

poti, Dole pri
Litiji

ZASAVJA

031/805 686

08.-09.05. Čez Lubnik na BlegošMDO

Matjaž Mrak,

(1562 m) in 28.

GORENJSKE

031/891 762

PD Gorenja vas

PD Škofja Loka,

PD Škofja Loka

04/512 06 67

spominski pohod na
Blegoš

09.05.

Od Šaleka (400 m) na SMDO

Jože Melanšek,

Paški
PD Velenje

041/578 557

Kozjak (1108 m)
15.05.

Srečanje popotnikov MDO
po Evropskih
ob 10. uri pešpoteh – pred
ZASAVJA
Kobariškim muzejem

Jože Prah,
041/657 560

PD

15.05.

Lisca Sevnica
REDNA LETNA
PZS
SKUPŠČINA
PLANINSKE
ZVEZE SLOVENIJE

PZS,
Dvoržakova 9,
Ljubljana
01/4345 682

Dan

Naziv akcije,

Mesec

kraj in namen

Organizator

Naslov, kjer
dobite
podatke o
akciji

16.05.

20.05.

25. pohod spominov SMDO

Stane
Podmeninšek,

Rastke – Bolnica CeljePD Ljubno ob Savinji
– Travnik
Srečanje
starejšihMDO Zasavja
planincev na Mrzlici

ob 11. uri
22.05.

03/584 15 10
Borut Vukovič,
031/805 686

Dan pohodništva vPD
občini Sevnica

ob 11. uri

Jože Prah,

Lisca Sevnica

23.05.

Skupni izlet in srečanjeMDO
planincev Notranjske ob 10. uri Rakov Škocjan
NOTRANJSKE

041/657 560
Štefka Šebalj –
Mikše,
01/709 16 89

PD Cerknica
34. tabor ljubljanskihMDO Ljubljana
planincev
na
Polževem
ob 11. uri
PD Grosuplje
29.05.

29.05.

Srečanje
zasavskePO MO pri
planinske mladine

ob 11. uri
29.05.

Franc Štibernik,
041/696 940
Rok
Brilej,
041/336 652

MDO Zasavja
Po Haloški planinski MDO

PD Ptuj

poti od Cirkulan do
Borla

PODRAVJA

02/777 15 11

PD Ptuj

Dan

Naziv akcije,

Mesec

kraj in namen

Organizator

Naslov, kjer
dobite
podatke o
akciji

O5.06.

05.06.

Spominska
komemoracija
Okrešlju

GRS Slovenije
na

GRS Slovenije
04/201 06 70

Pohod po RadeškiPD Radeče
planinski poti

Zvone
Mesojedec,

14. Šumljakov pohod MDO

041/843 905
PD Maribor

ob 14. uri
05.06.

Matica,
PODRAVJA
Jurčičeva 8,
PD

Maribor

Maribor Matica

02/251 29 62

06.06.

16. pohod družin naMDO
Boč
PODRAVJA

PD Poljčane
Juriš na Bohor (pohod)PD
in srečanje ob 50ob 12. uri letnici PD Bohor
Bohor Senovo
12.06.

13.06.

Pohod ob krajevnemPD
prazniku Krškega

ob 11. uri

13.06.

Videm

Srečanje
Slavnika

ljubiteljevMDO

Franc Kovačič,
02/802 50 53

Hinko Uršič,
07/490 30 80
Milan Jevšnik,
07/492 05 88
ali 041/525 442
Darko Butinar,

PRIMORSKONOTRANJSKI05/628 11 18

19.06.

25.06.

OPD Koper
Naravovarstveni izletMDO
MDO Zasavja –
spodnje bohinjske gore ZASAVJA
Družinski pohod naMDO
Mrzlico

ob 11. uri

25.06.

Borut Vukovič,
031/805 686
Vili Treven,

ZASAVJA

041/672 233

PD Trbovlje

Bojan
Gorjup,
03/562 20 36
PD
JavornikKoroška Bela,

6. pohod na Vajnež obMDO
Dnevu državnosti
GORENJSKE

04/586 39 45
PD Javornik -Koroška Bela

25.06.

Pohod iz Ruš do Ruške MDO

Rafael Razpet,

koče
PODRAVJA

02/661 27 51

PD Ruše
26.06.

50. let Zasavske kočeMDO
na Prehodavcih (2050
in
srečanjeZASAVJA
ob 12. uri m)
zasavskih planincev
26.06.

PD Radeče
5. občinski pohod ob MDO
spominskem dnevu
Občine Žirovnica na GORENJSKE
Stol (2236 m)
PD Žirovnica

Zvone
Mesojedec,
041/843 905
Dušan Rajgelj,
041/784 175

27.06.

03.07.

Srečanje gorenjskih
planincev na Kriški
gori

MDO

Ivan Likar,

GORENJSKE

041/784 175

PD Križe
Dan radovljiških
MDO
planincev pri Robleku
GORENJSKE

03.07.

PD Radovljica
30. letnica PD Integral MDO
na Planini pri jezeru
LJUBLJANE

Jože Marolt,
04/580 18 16

Nevenka Pejčič,
041/901 999

PD Integral

Dan

Naziv akcije,

Organizator

Naslov, kjer
dobite

Mesec

kraj in namen
podatke o
akciji

04.07.

10.07.

Dan planin – Dom na SMDO
Menini planini

Kanin – srečanje

PD Gornji Grad

PD Gornji Grad

03/839 09 00

MDO

Vinko Šeško,

ZASAVJA

07/814 05 21

planincev in gozdarjev

PD
Lisca Sevnica

18.07.

Dan Kamniških planin MDO KBO

PD Kamnik,

na Kokrškem sedlu
(1791 m)

18.07.

PD Kamnik

Tradicionalno srečanje MDO
planincev na planini
Razor
POSOČJA
PD Tolmin

01/839 13 45

PD Tolmin,
05/388 32 11
Milena Brešan,
05/380 08 12

25.07.

50 let koče na

MDO

Lojze Lotrič,

GORENJSKE

04/514 13 66

Ratitovcu

PD Železniki
31.07.

Srečanje planinskih

MDO

PD Nova Gorica

POSOČJA

05/302 30 30

prijateljev pri Krnskem
jezeru

PD
Nova Gorica
01.08.

Pohod na Čaven –

MDO

PD Ajdovščina,

srečanje planinskih

POSOČJA

041/275 542

prijateljev
PD Ajdovščina
07.08.

Pohod na Črno prst

MDO

Andrej Rožič,

GORENJSKE

041/475 940

PD Boh.Bistrica
07.08.

Gorski tek na Črno

MDO

Jože Dakskobler,

prst (tekma za državno
prvenstvo in izborna POSOČJA
tekma za svetovno

041/837 551

prvenstvo)

PD Podbrdo

Tomaž Štenkler,

10. pohod na

MDO

05/380 82 60
14.08.

pd@lovrenc.si

Lovrenška jezera
PODRAVJA
PD Lovrenc
15.08.

Srečanje planinskih

SMDO

PD Luče

Raduho

PD Luče

03/584 43 49

8. spominski pohod

MDO

Jože Perše,

DOLENJSKE in BELE

041/693 195

prijateljev na Loki pod

15.08.

Vanje Furlana na
ob 11. uri Trdinov vrh in

KRAJINE
14. srečanje planincev
Dolenjske in Bele
krajine

PD Novo mesto

21.08.

Srečanje planincev na MDO

Igor Zlodej,

Mangartskem sedlu
(medddruštveno
srečanje planincev

POSOČJA

Benečije in Koroške) PD Bovec

041/781 257
Gregor Rupnik,
040/308 172

22.08.

Srečanje planincev na MDO

Katarina Filipič,

Poreznu – 100-letnica
PD Cerkno

Dan

POSOČJA

031/ 615 245

PDCerkno

ali 05/377 62 75

Naziv akcije,

Organizator

Naslov, kjer
dobite

Mesec

kraj in namen
podatke o
akciji

25.08.

Vrata – Staničeva koča MDO

PD Dovje-

(2332 m) – Kredarica

Mojstrana

(2515 m)

GORENJSKE
04/ 589 51 00
PD Dovje -Mojstrana

26.08.

PLANIKA –

PZS

TRIGLAV (2864 m) –

PZS, Dvoržakova
9,

SLOVESNA
PREDAJA
SPOMINSKE
VPISNE KNJIGE ob
226-letnici PRVEGA

Ljubljana
01/434 56 80

VZPONA NA
TRIGLAV

Spominska vpisna knjiga
bo potovala tudi v vse planinske mladinske tabore in
izobraževalne centre Planinske zveze Slovenije širom Slovenije.

---------------------------------------------------------------------

Zasnovan je spletni portal:
ki zagotavlja brezplačen dostop do najpopolnejšega
nabora športno-rekreativne ponudbe v Sloveniji.

Portal predstavlja osnovni distribucijski kanal za vse
medije v Sloveniji.
_________________________________________________________________

Akcijo »ZA ŽIVLJENJE ZDRAVO V GORSKO NARAVO« sofinancirajo:

-

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji,

-

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v Republiki Sloveniji

-

Urad vlade RS za informiranje

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

IZ DELA PREDSEDSTVA UO PZS V MARCU 2004

Predsedstvo UO PZS je imelo 29. sejo 12. marca 2004 in je sprejelo sklepe o izvajanju naslednjih nalog:

1.

Pregled in potrditev zapisnika izredne seje predsedstva UO PZS, z dne 17. 02. 2004.

2.

Poročilo o Zaključnem računu PZS za leto 2003.

3.

Predlogi za priznanja PZS.

4.

Pregled odobrenih sredstev s strani javnih financ za leto 2004.

5.

Razpis EU - aktivnosti ob 1. maju, seznam akcij in financiranje.

6.

9. september 2004 - Skupščina CAA v Ljubljani.

7.

Imenovanje komisije za pripravo novega Statuta PZS.

8.

Informacija o poteku seminarjev za društvene delavce.

9.

Predlog Zakona o planinskih poteh, participacija uporabe, viri financiranja.

10.

Obravnavana je bila še tale problematika:
-

Delovanje strokovne službe PZS in Poročilo o delu v letu 2003.

-

Sofinanciranje sodelovanja PZS v KEUPS.

-

Verifikacija novih programov vzgojno izobraževalnih kadrov v PZS.

-

Pooblastilo o sodelovanju s Proplusom na projektu Via Alpina.

-

Moralna in pravna odgovornost vodnikov PZS.

-

Poziv za vložitev zahtevkov za pridobitev delnic Zavarovalnice Triglav.

Sprejeti sklepi in stališča, so usmeritve Predsedstva UO PZS, za nadaljnje delovanje planinske
organizacije, PZS, njenih organov in strokovne službe PZS, v letu 2004.

Po pooblastilu predsednika PZS,
pripravil Jože MELANŠEK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSVETOVANJE ZAINTERESIRANIH ORGANIZACIJ IN ORGANOV
O AKTUALNIH VPRAŠANJIH USPEŠNEGA ZAGOTAVLJANJA
VARNOSTI V TURIZMU

Posvetovanje je bilo 30. marca 2004 v sejni sobi Zveze svobodnih sindikatov. Ob vstopu Slovenije v EU je
bilo namenjeno varnosti, kot pomembnemu sestavnemu delu kakovosti in vsebine turistične ponudbe,
da bi bil naš turistični razvoj čim bolj uspešen.
Po pooblastilu predsednika PZS Francija Ekarja sem se udeležil posvetovanja, ki ga je organizirala
Turistična zveza Slovenije.
Uvodna prispevka sta prispevala direktor generalne policijske uprave RSNZ in predstavnik Univerze iz
Maribora.
Da bi bila Slovenija kar najbolj spoznana po stanju, zapisanem v uvodu, je potrebno:
-

večstrano partnerstvo in sodelovanje vseh zainteresiranih akterjev,

-

k obravnavanju Slovenije kot varne turistične destinacije lahko poleg nadstandardnega odnosa ter
prizadevanja uradnih ustanov, organizacij ter služb doprinese veliko tudi civilna iniciativa,

-

vse osebe, vključene v ponudbo in skrb za turiste bi morale imeti do turistov, ne glede na to, ali so to
domači ali tuji, strpnem, razumevajoč in prijazen odnos,

-

v prispevku uvodničarjev sta bili tudi PZS in GRS S navedeni kot pomembna faktorja pri zagotavljanju
dobrega počutja, varnosti ter udobja turistov,

-

pomembno je, da je trenutno v slovenskem turizmu zaposleno 34.500 oseb, razvojne napovedi pa to
številko še povečujejo.

V razpravi se je oglasilo več predstavnikov raznih organizacij ter organov, kot n.pr. predstavniki Združenja
žičničarjev, Zdravstvenega inšpektorata RS, AMZS, Gasilske zveze Slovenije, Komisije za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu,predstavnika RSNZ iz sektorja Prometne policije ter Policije za javni red,
turističnih organizacij, itd.
V imenu PZS sem opozoril na prispevek PZS z 243 PD in 60.000 člani, ki nastopamo kot turisti in
nudimo s pretežno amaterskimi delavci v 162 kočah ter z 7.000 km markiranih poti pomembno
turistično ponudbo.
Z prireditvami in akcijami, objavljenimi v vsakoletnem planinskem koledarčku in z onimi drugimi
prireditvami, ki jih organizirajo še PD, z okoli 2.000 planinskimi vodniki, organiziranimi tečaji, seminarji, z
vzgojno literaturo in še marsikaj za gotovo dodamo k zanimivi in varni ponudbi Slovenije.
PZS s PD pogreša večjo pomoč ter podporo pri obnovi koč, poti, si želi večje vključevanje gora željnih v
PD, saj bi tako lažje izvajali preventivno delo. Po izkušnjah iz tujine bi uvedba zavarovanja za reševanje v
gorah doprinesla k preudarnejšemu in odgovornejšemu obnašanju domačih ter tujih obiskovalcev gora. V
mnogih krajih po Sloveniji predstavlja planinska infrastruktura osnovno turistično ponudbo, tržijo pa jo
turistične organizacije; PD dostikrat ne prejemajo nikakršnega deleža.
Poleti obišče naše gore veliko tujcev. Preko dneva bi večkrat morali v tujih jezikih napovedovati
vreme, to bi moralo biti nujno na voljo tudi gostom v kampih. Za ocenjevanje nevarnosti snežnih plazov
bi potrebovali v Sloveniji več meteoroloških opazovalnic (samo avstrijska Koroška jih ima 16), pri nas pa
imamo za ves gorski svet s tako raznoliko snežno odejo baje le eno!? Zunaj lahko slišimo aktualno
napoved nevarnosti snežnih plazov na telefonskem odzivniku, pri nas pa . . .
Za pospešitev planinskega turizma bi potrebovali več literature, informatorčkov, panoramske kamere,
. .Turizem v gorah, poleti ter pozimi, je v porastu, sredstev za preventivno delo pa primanjkuje.
Planinska organizacija se brez dvoma pridružuje razvoju turistične dejavnosti s svojim prispevkom v
gorskem prostoru, pričakuje pa več razumevanja, podpore ter sodelovanja iz strani turističnih društev in
drugih turističnih akterjev.

Svojo vlogo, delo in problematiko je predstavil tudi predstavnik Gorske reševalne službe Slovenije.
V sklepni misli voditelja posvetovanja dr. Marjana Rožiča je bila poudarjena potreba po večji pomoči
turističnim akterjem ter potreba po smelejših pristopih v slovenski turistični dejavnosti.

Danilo Škerbinek

KOMISIJE POROČAJO

VODNIŠKI KOTIČEK
Vodniška komisija je v času 21. in 22. februarja 2004 organizirala ZIMSKO
IZPOPOLNJEVANJE VODNIKOV PZS za obdobje 2003- 2005 v Domu na PECI.

Program izpopolnjevanja:
2.

Orientacija in navigacija na snežni turi;

3.

Nevarnosti v mrazu;

4.

Zmrzline;

5.

Vrvna ograja v snežnih razmerah.

SEZNAM VODSTVA

z.št.

1
2
3
4
5
6
7
8

IME IN PRIIMEK

Pavel Lesjak
Janko Mihev
Primož Trunk
Franc Korpar
Peter Pehani
Janez Vertič
Rudi Ambrož
Primož Trop

NALOGA
Vodja
Tehnični vodja
Predavatelj, zdravnik
Inštruktor
Inštruktor
Inštruktor
Inštruktor
Inštruktor

SEZNAM VODNIKOV, KI SO SE UDELEŽILI IZPOPOLNJEVANJA »PECA 2004«
BRICMAN Franc, DRUŽOVEC Branko, DUŠIČ Martin, GOLČMAN Igor, KOTNIK Vilijem, GOLJA Marjan,
GORENJAK Vlado, GOSNIK Franc, GRUJIČ Predrag, JERE Robert, KAMENŠEK Jože, KETE Danilo, KOTNIK
Veronika, KNAP Zlatko, KOMPREJ Ivan, MUNDA Viktor, KETE Dragica, LAMUT Željko, LIPIČ Drago, MARN
Janko, MEDVED Mirko, KRENKER Stane, PAŠKULIN Borut, PREGLAV Ernest, PRIMC Mišo, PRISTOVNIK Alojz, RAČNIK Marjan,
STUCHLY Andrej, ŠILD Franc, ŠINKO Franc, ŠTOK Zoran, TAJNIK Martin, TOMŠE Ivan, TOPLAK Roman, TROP Bogomir, TRSTENJAK
Franc, VAHTR Uroš, VERČKO Ivan, ZAVERŠNIK Egidij, ZAVERŠNIK Jože, ŽIŽMOND Anton.

Vodja izpopolnjevana,
Pavel Lesjak

GOSPODARSKA KOMISIJA UO PZS

TURISTIČNA TAKSA – NAVODILA

Državni zbor RS je na svoji seji dne 29. decembra 2003 sprejel:

«ZAKON O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA » (ZSRT). Za planinska društva, ki upravljajo planinske koče,
pa tudi za vse planince bo prav gotovo zanimivih nekaj določil iz zakona, ki govore o turistični taksi. V nadaljevanju
navajamo povzetke: podatek iz

IV. poglavje
» TURISTIČNA TAKSA«
23. člen (zavezanci za plačilo)

(1) Turistično takso plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven
svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turisti) v
nastanitvenem
objektu.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za
prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje,
razen
če
ta
zakon
ne
določa
drugače.

27. člen (oprostitev plačila turistične takse)

(1)
Plačila
turistične
takse
so
oproščeni:
–
otroci
do
7.
leta
starosti,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih
programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge
vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
(2)
Turistično
takso
v
višini
50%
plačujejo:
–
osebe
od
7.
do
18.
leta
starosti,
(3) Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila
turistične takse.

28. člen (postopek pobiranja in odvajanja turistične takse)
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki oziroma samostojne
podjetnice posameznice (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik posameznik), …..ki sprejemajo
turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom
storitev
za
prenočevanje
ali
najpozneje
zadnji
dan
prenočevanja.

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v
primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

29. člen (evidenca oprostitev plačila turistične takse)

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 27.
člena tega zakona v evidenci, ki je določena v 31. členu tega zakona.

Planinska društva prosimo, da navedena določila upoštevajo pri poslovanju koč v letošnji sezoni.

Danilo Sbrizaj,
strokovni sodelavec

25. člen
Planinske koče imajo nad vhodom enotne napisne table, ki vsebujejo:
naziv in znak Planinske zveze Slovenije
- ime koče in nadmorsko višino
označbo upravljavca planinske koče
- kategorijo koče.

Če je koča oddana v najem mora biti na njej še tabla z imenom najemnika oziroma zakupnika.
Planinske koče, ki so obenem obveščevalne točke GRS imajo poleg table PZS še dopolnilno tablo z
znakom GRS in napisom "Obveščevalna točka".

Za enotne napisne table skrbi Planinska zveza Slovenije po naročilu tistega, ki oskrbuje planinsko
kočo.

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE UO PZS

TRIGLAVSKI NARODNI PARK – TNP
Posvet nevladnih organizacij, Bled 12. februar 2004

Ustanovljen davnega leta 1924 na 2 ha površine, leta 1981 v drugo povečan na 84.000 km2, danes sega vanj 7 občin ,
na njegovem območju živi 2.300 prebivalcev. Največje območje v naši državi z ohranjeno gorsko naravo, dragoceno
kulturno krajino in s številnimi kulturnimi spomeniki- arheološkimi, zgodovinskimi in etnološkimi. Od leta 2003 je
vključen v program Človek in biosfera pod okriljem UNESCA.

V dobrih dvajsetih letih veljavnosti zakona o TNP, se je nabralo kar precej nasprotujočih si pogledov o
»usodi« parka tako glede njegovega obsega in dejavnosti v posameznih območjih ali drugače povedanokje so meje med razvojnim vidikom, ki ga zagovarjajo krogi s turističnega področja in med zavarovalnim
vidikom, ki ga zagovarjajo naravovarstveniki. Pri tem pa vsaka stran trdi, da je usklajevanje možno in tudi
potrebno ter da je pri odločanju še kako pomembno lokalno prebivalstvo. Predolgo so se pripravljale
spremembe obstoječega zakona s strani odgovornega ministrstva, pobudo so prevzeli poslanci in Državni
zbor RS je v decembru 2003 sprejel sklep o javni predstavitvi dopolnjenega predloga Zakona o TNP.

KOALICIJA
NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Javna predstavitev je potekala v vseh prizadetih občinah, odzvale pa so se tudi nevladne organizacije s področja
varstva okolja, ekoloških gibanj in naravne dediščine (deset nevladnih organizacij) in v februarju pripravila posvet
»Ohranimo TNP za današnje in prihodnje rodove«. Sklicateljem je uspelo pridobiti zelo ugledne uvodne govornike,
med njimi predsednika IVCNove Svetovne komisije za zavarovana območja za Evropo (Roger Crofts, Škotska),
odgovornega direktorja za varstvo narave pri fundaciji PAN Parks (Vladivoj Vančina, Slovaška), direktorja
Narodnega parka Visoke Ture (Peter Rupitsch, Avstrija), od domačih pa predstavnike Službe Vlade RS za evropske
zadeve (Fedor Černe, tudi nekdanji član ožje pogajalske skupine za pristop Slovenije v EU), nam vsem znano
Marjeto Keršič Svetel in predsednika Društva za ohranjanje naravne dediščine v Sloveniji (Hrvoje Oršanič). V naprej
pripravljenem gradivu so bili predstavljeni mednarodni kriteriji - smernice IUCIV za določevanje naravovar-stvenih
območij, utemeljitve za neskladnost predloga zakona o TNP s temi kriteriji in pobude ter predlogi desetih nevladnih

organizacij glede območja parka, varstvenih režimov, upravljanja, sprejemanja razvojnih usmeritev in z zaključnimi
ugoto-vitvami, da so v celoti zanemarjeni mednarodni kriteriji za narodne parke, za »leporečjem« predlaga-teljev o
spoštovanju varstva narave pa so v ozadju novo smučišče na Voglu, velika hotelska naselja, nove gradnje tudi na
obali Bohinjskega jezera, ohranjanje oz. poživitev gospodarskih dejavnosti, ki ne spadajo v območje parka.
Po razpravi so udeleženci posveta sprejeli ugotovitve in pozvali:
•

Državni zbor RS k dopolnitvi predloga zakona glede mej območja, dejavnosti v posameznih območjih,
varstvenih režimov in upravljanja;

•

Vlado RS in Ministrstvo za okolje, prostor in energijo glede pravočasnega sprejetja podzakonskih aktov,
vključevanja civilne družbe k pripravi novega zakona, zagotovitve nadomestil in odškodnin, ukrepanja v
primerih nedovoljenih gradenj;

•

tudi Javni zavod TNP, občine na območju TNP ter nevladne organizacije k njihovi odgovornosti za ohranjanje
naše dragocene narave in kulturne dediščine.

IN
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

PZS se je odzvala že na prvi osnutek predloga za spremembo obstoječega zakona in na seji UO PZS sprejela svoja
stališča (Vrata, september 2003). V uvodnem delu je PZS izrazila pričakovanje, da spremembe ne bodo dodatno
podržavile dela in uspehov planinske organizacije, v stališčih pa se je zavzela za zaščito našega edinega nacionalnega
parka (Obvestila PZS, letnik 29, 10. številka). Na zaključku je UO PZS izrazil pripravljenost za sodelovanje pri
oblikovanju stališč končne verzije predlogov sprememb in po potrebi tudi sovplivanje na odločitve preko svojih teles
(komisij).
Tako sem se kot predstavnik komisije za varstvo gorske narave - KVGN udeležil posveta na Bledu in opozoril
predvsem na spoštovanje določil iz Sporazuma o varstvu Alp - Alpske konvencije. Le-ta obvezujejo vse alpske
države, da upoštevajo skupno sprejete mednarodne obveznosti, ki so z ratifikacijo v parlamentih držav podpisnic
dobile tudi pravno obvezo. Na drugi strani pa so države v skladu z Aarhuško kovencijo dolžne vključevati civilno
družbo- nevladne organizacije tudi pri sprejemanju odločitev na področju varovanja okolja in krajine. PZS se je v
svojih dokumentih, vključno s Statutom, nedvomno opredelila za zaščito gorskega okolja in tudi obnovila za nekaj
let prekinjeno aktivnost Komisije za varstvo gorske narave. Sedaj imamo priložnost, da besede pretvorimo v dejanja
in v imenu številnega članstva prispevamo k uresničevanju splošnih ciljev, v skladu z lastnimi dokumenti, predpisi s
področja urejanja prostora in varstva narave, kot tudi s sprejetimi usmeritvami organov Evropske unije za gorska
območja.

dr. Milan Naprudnik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPREJEM PRAVILNIKA

O PREPOVEDNI VZNEMIRJANJA ZAVAROVANIH VRST PTIC V NARAVNIH SKLANIH
APNENČASTIH STENAH
NA OBMOČJU KRAŠKEGA ROBA

Na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo je bil v februarju sprejet pravilnik, ki ureja režim varstva ptic
na območju Kraškega roba (Ur.l. RS, št. 16/2004). Na kratko želimo predstaviti namen pravilnika in
pomen pravilnika za uporabo planinskih poti na območju kraškega roba.
Pravilnik je bil pripravljen na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo (MOPE) glede na dogovor med
Društvom za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Komisijo za športno plezanje PZS in
Komisijo za varstvo gorske narave PZS. Gre za nadaljevanje varovanja teh sten za gnezdenje nekaj
pomembnejših vrst ptic na osnovi Uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih vrst. Pred leti je ministrstvo
že sprejelo uredbo, ki je prepovedovala zadrževanje v stenah, vendar je njena veljavnost pretekla. Takrat
je prišlo do opustitve zahtevnejše poti nad Podpečjo ter do uničenje zavarovane poti od Zanigrada do
Podpeči. Tokrat so dogovori med DOPPS in PZS potekali nekaj mesecev in kljub temu, da se planinci
zavedamo, da planinstvo ni in nikoli ni bilo tisto, ki bistveno posega v življenjske procese teh zavarovanih
vrst ptic (gre predvsem za planinskega orla, sokola selca, veliko uharico in pušavca), saj je človek že dolga
leta prisoten na teh območjih in tudi na poteh preko sten, smo pristali na kompromis, ki naj bi v nekaj
letih pokazal, ali res samo odsotnost ljudi lahko pomaga pri vrnitvi ptic na gnezdišča v teh stenah. Trudili
smo se, da bi ministrstvo območje zavarovalo v celoti, za vse dejavnosti, vendar resnici na ljubo
ministrstvo projektov zavarovanja območij ne more izpeljati. Zato so se odločili za sprejem pravilnika, ki
je pravni akt, ki omogoča le urejanje posameznih dejavnosti za določen čas.
Sprejeti pravilnik podrobno ureja, v katerih stenah na območju Kraškega roba je plezanje dovoljeno in
v katerih ne. Eden najtrših orehov je bila Štrkljevica oz. Podpeška stena, ki je zanimiva tako za plezalce
kot zaradi atraktivne planinske poti. V poskusnem obdobju treh let (do konca leta 2006) bo veljala
popolna zapora stene – v tem času naj bi se videlo, ali se bo gnezdenje velike uharice v tej steni res
obnovilo, ali pa je njena odsotnost posledica krčenja njenega življenjskega prostora. V tem času bomo
tudi planinci opustili uporabo zavarovane planinske poti, ministrstvo pa bo poskrbelo za preusmeritev
poti od Zanigrada do Podpeči pod steno, na tej novo označeni poti pa naj bi bile tudi pojasnjevalne table
o namenu zaprtja poti ter o življenjskem prostoru velike uharice in drugih ptic.
Na Vrh Stene nad Podpečjo poti, ki je bila že uničena, ne bomo obnavljali. Povezava na nadaljevanje
poti preko Kraškega roba je tako pot do stolpa, ki je dobro urejena. Naslednji problem, o katerem smo se
dogovorili, je pot na Veli Badin (ob meji s Hrvaško) – problematičen je zahtevni zavarovani del poti v
zadnjem delu, do vrha. Ta pot naj bi se ne uporabljala, temveč bo nadelana do vrha nova, po grebenu
mimo naravnega okna. Dovoljena bo uporaba sedanje poti do najvišjega spodmola, kjer bo tudi večja
informacijska tabla s pojasnili o življenjskem prostoru ptic.

V jeseni 2006 naj bi se predstavniki MOPE, DOPPS in PZS ponovno sestali in pregledali, kako je
pravilnik vplival na vrnitev ptic v stene. Planinci se zavzemamo za to, da bi za obstoječe planinske poti
veljal predvsem režim manjše obremenitve – torej dogovor, da se na te poti odpravljamo le v manjših
skupinah, predvsem v zimskem času, ko gnezdenja ni, ter tja ne vodimo društvenih izletov. Upamo pa
tudi, da bo postavitev obljubljenih informacijskih tabel pripomogla k osveščanju vseh obiskovalcev teh
krajev, ne le članov planinskih društev.
(Pravilnik je objavljen v dodatku Zakonodaja in uradne objave teh Obvestil PZS)

Pripravila: Katja Šnuderl
Načelnica KVGN,
Rozi Skobe

KOMISIJA ZA PLANINSKA POTA UO PZS
SREČANJE MARKACISTOV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

V petek, 27.02.2004 je v prostorih PD Novo mesto potekalo srečanje markacistov Dolenjske in Bele krajine. Po
začetnih pozdravih predsednika MDO Rudija Skobeta in predsednika PD Novo mesto Jožeta Peršeta je vodja odbora
za pota Dolenjske in Bele krajine prisotne seznanil, da je bil v preteklem letu izveden tečaj za markaciste. Potekal je
na delu Trdinove poti pri gradu Luknja, kjer so nadelali stopnice, napeljali jeklenice ter namestili stopne kline po
steni. Obnovili so del poti pri Gospodični, v Kostanjevici na Krki pa nadelali pot čez Rigle. Tečaj je uspešno končalo
21 tečajnikov.

Izvedena je bila ta tudi akcija markiranja na novem odcepu proti E7, katere se
markacistov.

je udeležilo 18

Svoja poročila so podali načelniki iz posameznih društev in skupaj ugotovili, da je bil tečaj markacistov
zelo učinkovit predvsem pa koristen v tistih društvih, ki do sedaj še niso imela markacistov, saj bodo z
osvojenim znanjem sedaj pravilno označevali planinske in odpravili storjene napake kot so napačna izbira
barve, napačna stran markiranja.
Sprejet je bil plan za leto 2004, v katerem je vključena sanacija Trdinove poti na delu, ki pelje skozi
zaščiten pragozd na Trdinovem vrhu.

Načelnik komisije za pota Tone Tomše je prisotne seznanil o Zakonu o poteh, ki je v pripravi ter o
katastru poti, ki se zaključuje in še enkrat pozval vsa društva, da posredujejo podatke o poteh. Glede na
zanimanje markacistov je pojasnil pogoje za pridobitev naziva inštruktor markacist.
Srečanje je bilo zaključeno s sklepom, da se bodo markacisti letno srečevali, med letom pa še poglobili
meddruštveno sodelovanje.
Alojz Šalehar,
vodja odbora za pota
Dolenjske in Bele krajine

KOMISIJA ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE UO PZS
Komisija za vzgojo in izobraževanje UO PZS je 21.01.2004 sprejela Normative za obrabo opreme pri
akcijah usposabljanja, na vodenih turah in delovnih akcijah v letu 2004, ki jih je UO PZS potrdil na 11.
seji dne, 12.03.2004.
Normativi veljajo za vse akcije usposabljanja in delovne akcije v organizaciji Planinske zveze
Slovenije oz. njenih komisij/odborov in za Meddruštvene odbore. Planinska društva pa jih lahko
uporabljajo kot priporočilo, če tako sklene pristojen organ društva. Normativi so bili objavljeni tudi v
gradivu za seminarje, ki so bili po MDO v marcu 2004.

ODBOR ZA ČLANSTVO UO PZS
KATERE UGODNOSTI ŽELI ČLANSTVO V LETU 2005 ?

1. Ugodnosti članstva v letu 2004

TABELA V PRILOGI!!

Komentar:
V številnih pogovorih s članstvom PZS o ugodnostih (ugodnosti po gornji tabeli) ter na osnovi mnenj,
izraženih na seminarjih MDO v marcu in aprilu letos vse slišano povzemamo v naslednjem (ugodnosti so
komentirane na osnovi gornje tabele):
• Ugodnosti št.: 1, 2, 5, 6, 10, 11 in 12 bi naj ostale v nadalje;
•

Ugodnost št. 3 je nujno potrebna, zlasti alpinistom in obiskovalcem tujih gora, vendar naj bo njeno
realiziranje možno izvesti direk-tno in s popustom ob predložitvi dokaza o veljavnem članstvu;

•

Ugodnost št. 4: možnost naj bo dana veljavnemu članstvu PZS, poskrbeti za popust (količina),
poskrbeti z popust (količina), urejati individualno po pošti, na eni od predstavništev zavaro-valnice ali
po e-mailu;

• Ugodnost št. 7: z veljavno članarino ga lahko naroči vsak s popustom direktno;
• Ugodnosti št. 8 in 9: članstvo PZS lahko oboje s popustom nabavi na PD oz. PZS.

Kot novo ugodnost, ki jo bi veljalo pridobiti pod ugodnimi pogoji za članstvo PZS na osnovi številčnosti
članstva predlaga Odbor zavarovanje za odgovornost članstva.
Ker je interes ter so predstave PD in članstva do tega, katerih ugodnosti bi naj bil dosežen vsak član
PD zelo raznoliko, je Odbor mnenja, da bi ugodnosti, ki bi jih nudili članstvu, delili v
1.

osnovne ugodnosti (deležen bi jih bil vsak član razen predvideni bodoči podporni člani) in

2.

dodatne ugodnosti, ki bi jih PZS izpogajala po ugodni ceni in bi se zanje članstvo odločilo po osebni
opredelitvi in seveda kritju stroškov zanje. Te

ugodnosti bi članstvo pridobilo di-rektno samo, preko PD, MO, AO, itd. (pripravila se bodo posebna
navodila)
Osnovne ugodnosti, ki bi po predlogu bile vključene v članarino, bi bile po predlogu(glej tabelo v
uvodu): tč. 1, 2, 5, 6, 10, 11 in 12.

Za stroške teh ugodnosti, ki jih PZS poravna za članstvo PD mora veljati že sprejeti Pravilnik o
članstvu in članarini, ki med drugim navaja, da se iz vplačane članarine poravnajo stroški ugodnosti, nato
pa se sredstva od vplačane članarine dele med PZS in PD v razmerju 50:50.
Iz 50 % deleža PZS se kot vedo PD, krijejo še stroške za zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za
vodnike, mentorje, za vse vrste instruktorjev, za voditelje orientacije, za tehnične ekipe markacistov itd,
ki delajo po PD, stroške za pripravo in razpošiljanjem Obvestil PZS ter seveda izdatke za realizacijo
programa dela PZS, ki ga sooblikujejo po svojih organih PD in sprejema UO PZS (o porabi teh sredstev so
PD vsako leto podrobno obveščena).
Strokovna služba mora takoj zahtevati na Davčni upravi tolmačanje glede izvajanja in knjiženja vplačil
za zavarovanje za reševanje v tujini ter objaviti v Obvestilih PZS IV tozadevno navodilo.

2. Na seminarjih MDO so bila izražena naslednja razmišljanja o članstvu in članarini:
1. PZS naj ima čim manj kategorij članstva,
2. Vplačevanje članarine naj bo za PD čim enostavnejše,
3. Tudi PD imajo veliko stroškov, zakaj se članarina ne poveča?,
4. Ali je možno šolsko mladino do 15. leta in najmlajše zavarovati za nezgodo od začetka šolskega leta
(od 1.9. do 31. 8. naslednje leto)?,
5. Uvedba podpornega ali evidenčnega člana le z minimalnimi ugodnostmi, ki PD in PZS direktno
finančno ne obremenijo (n.p.r.: ugodnosti št. 5, 11 in 12) za nek minimalen strošek. Seveda terja ta
predlog, če bo podprt, uvedbo nove razpoznavne izkaznice, od PD, ki so uvedle tako članstvo pa
obvezo, da to članstvo obveste, da niso včlanjeni v PZS in da PD z uvedbo te kategorije ukinejo
interno društveno kategorijo članstva ¸končno vsak ne mora delati, kot mu je všeč, za nek osnovni red
pa smo se tudi dogovorili ob vključitvi v PZS;
6. Odnos pri obračunavanju vplačane članarine med določenimi PD in PZS, ki je bil v l. 2003 skrajno
nediscipliniran, je treba spremeniti; solventna PD je treba obravnavati s strani PZS drugače, kot z
nediscipliniranimi; PD je treba selekcionirati!,
7. PD bi morala svoj odnos do članov obogatiti s ponudbo vsebine oz. programov; ki bi vabili k
sodelovanju; izhajati je potrebno iz stališča, da je član PD n.pr. le tisti, ki ga PD usposobi za varno hojo
v gore, včlanitev in plačilo članarine pa je njegovo dejanje, s katerim je dobil pravico do društvenih
ugodnosti;

8. Tudi PZS mora poskrbeti za ugodnosti ter programe, ki članstvu pomenijo dobrine za varnejše in
ugodnejše obiskovanje gora,
9. Po predlogu Odbora bi PZS morala določiti za poravnavo članarine neke roke, n.p.r.:
-

Za zagotovitev nepre-kinjenega zavarovanje za nezgodo in smrt mora biti članarina poravnana
do 31.1.,

-

Do istega datuma pripo-ročamo, da poravnajo čla-narino tudi drugi,

-

Zamudnikom bi dali mož-nost, da poravnajo članarino do 31.3.,

-

Po 31.3. bi bilo treba pri plačevanju članarine za sta-re člane plačati višjo člana-rino ali dodatno
še ponovno vpisnino.

3. Kot primer navajamo članarina ter ugodnosti članstva planinske zveze Avstrije ter
južne Tirolske (članarina je v EUR):

Ugodnosti
- članarina odrasli
- tuji člani
- mladi do 18 let
- če je več kot 2 otrok v družini, ti nič ne plačajo
- seniorji
- zakonci
- mladi od 19 – 25 let

Avstrija
45
14
30
30
30

Bistvena ugodnost članstva je zavarovanje, ki obsega
- zavarovanje za poškodbe v prostem času ter reševanje
- prevoz v domovino ali bolnico
- zdravstveno asistenco
- za civilno odgovornost
- za pravno pomoč

Južna Tirolska
25
30
10
-

Za ves svet
Za ves svet
Za ves svet
Za področje Evrope
Za področje Evrope

Opomba: limitirani so stroški reševanja, medicinske oskrbe, ambulantne pomoči, glede izvajalca prevoza
ter civilne in pravne odgovornosti.

4. Ugodnosti članstva PZS v letu 2005
1. Vsebina ugodnosti naj bo odraz potreb članstva
2. Vabimo, da se PD opredelijo do razmišljanj v tem gradivu,
3. PD vabimo, da z žrtvovanjem nekaj minut aktivno sodelujejo pri oblikovanju osnutka ugodnosti; samo
z zanimivimi ugodnostmi bomo pridobili tudi nove člane; letno je v naših gorah preko 3 milijone
obiskovalcev;

5.

PD vabimo, da svoje pisne predloge o ugodnostih članstva za leto 2005 posredujejo na PZS

najkasneje do 10. maja letos,
6. Odbor bo predloge zbral, ugodnosti ovrednotil ter jih glede na številčnost (podporo) med vsemi
predlogi, predložil UO;
7. UO bo dano v odločanje katere ugodnosti bo glede na še sprejemljiv strošek oz. višino članarine
možno vključiti med ugodnosti za leto 2005.

(12-letni pregled članstva in 2-letni pregled mladih v MDO Gorenjske, sta objavljena v prilogi Zakonodaja
in uradne objave teh Obvestil PZS).
Odbor PZS za članstvo UO PZS

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI
VABIJO IN POROČAJO…

VABIJO …
PLANINSKO DRUŠTVO
ŽELEZNIČAR Ljubljana
vabi v soboto 17. aprila 2004 na 25. spominski pohod pod imenom
»ŠTAMPETOV MOST«.
Pohodniki se bodo z vlakom odpeljali iz Ljubljane on 8. uri, s Primorske strani z vlakom 508, ki bo imel
postanek na ŽP Verd. Postanek vlaka iz Ljubljane bo na vseh vmesnih postajah do Verda. Pohod bo
potekal po standardni poti; hoje bo za cca 6 ur, možnosti so tudi za rekreativne tekače. Zbor pohodnikov
bo na ŽP Verd, nato pri prvi kontrolni točki Štampetov most; nadalje bodo kontrolne točke TV 17, tretja
Trebevnik in po klančku navzdol do Pokojišča (četrta kontrolna točka), kjer bo okrepčilo. Peta kontrolna
točka – Lašče in po dolini do končnega cilja – ŽP Borovnica, kjer bo pohodnike čakal topel napitek. Za
tretji pohod priprada udeležencem bronsta značka, za peti srebrna in za sedmi pohod pozlačena (po
novih pravilih).l
Kontrolni kartonček stane 300 SIT in ga pohodniki dobijo na vlaku. Potrjen kontrolni kartonček velja
kot povratna vozovnica. Pohod je lahka planinska tura. Oprema: primerna, hrana iz nahrbtnika.
Otroci pod 12 let starosti dobijo kontrolni kartonček brezplačno! Pohod bo sklenjen ob 16. uri.
Pričakujemo vas, povabite še prijatelje !
Informacije na: GSM 031/ 301 206 ali 041/ 883 958.
Jože Janežič,

Predsednik PD Železničar Ljubljana
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planinsko društvo
Bohinjska Bistrica letos praznuje dva pomembna jubileja, in sicer 50-letnico delovanja in
110 letnico odprtja prve koče SPD. V jubilejnem letu si je zadalo pomembno nalogo obnove, ki v

povojnem obdobju žal zaradi različnih okoliščin ni bila realizirana. Predvidoma 17.7.2004 naj bi
na planini Za Liscem na starih temeljih stala posodobljena kopija Orožnove koče. Dela pri obnovi
tečejo po predvidenem programu. Lanskega oktobra smo zabetonirali temeljno ploščo, pred
snegom smo uspeli posekati skoraj 70

kubikov lesa, ki so ga darovali dobrotniki. Izdelan je bil ličen projekt in pri upravni enoti poteka
procedura za gradbeno dovoljenje. V pripravi je tudi zbornik, da dogodka ne bosta hitro utonila v
pozabo. Vse to je zahteven zalogaj na naše društvo, ki po številu članov spada med manjša
društva, vendar znana bohinjska trma in zagnanost premaga številne ovire. Pri teh naporih se ne
branimo vzpodbud in prispevkov, da bo projekt lažje in neovirano potekal. Dobrotniki in
planinska društva nam lahko pomagate z zakupom oglasa v zborniku. Predvidene imamo tri
velikosti, in sicer za prispevek 50.000 SIT velikost B7, 100.000 SIT velikost B6, 200.000 SIT
velikost B5. Darovalci bodo imenovani na stalnem panoju v koči. V kolikor se odločite za pomoč,
nakažite sredstva na transakcijski račun: 07000-0000456572 s pripisom za Orožnovo kočo.
Obenem vas prosimo, da nam pošljete vaš logotip na naslov:
PD BOHINJSKA BISTRICA,
ROŽNA ULICA 24,
4264 BOHINJSKA BISTRICA.
Zaradi tehničnih zadev je rok za vašo odločitev do 15.5.2004. Za vašo pomoč se vam že vnaprej
zahvaljujemo.

Za PD BOHINJKA BISTRICA,
Lojze Budkovič
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAZPIS
ZA ODDAJO PLANINSKE POSTOJANKE V GROHOTU

Planinsko društvo Mežica, obvešča vse interesente, da zbira ponudbe za oddajo planinske postojanke v najem in
sicer za:

Kočo v GROHOTU /1460 m n.v./
Postojanko dajemo v najem s pogojem veljavne registracije – s.p. ali d.o.o.

Prijave s programom dela pošljite do 15. 04. 2004 na naslov:

PLANINSKO DRUŠTVO
MEŽICA
Ob Šumcu 9
2392

Mežica

Dodatne informacije so možne na tel. št.:
041/ 312-050 g. Slavko Rosc ali 031/ 638-349 g. Viljem Blatnik

Opis postojanke:
Koča v Grohotu (1460 m) stoji na Grebenški izboklini na planini Grohot med Malo Raduho in Lanežem.
Koča je bila zgrajena leta 1991 in je odprta od začetka junija do konca septembra vsak dan, maja in
oktobra pa ob sobotah, nedeljah in praznikih. V gostinskem prostoru in točilnici je 70 sedežev; v 5 sobah
je 50 postelj, na dveh skupnih prostorih pa 30 ležišč; WC, umivalnici s toplo in mrzlo vodo; ogrevanje
gostinskih prostorov s pečmi; tekoča voda v objektu in zunaj ter elektrika.
Dostop do koče je po lokalni avtocesti iz Solčave v podolševo, po panoramski cesti do Zgornjega
Slemena in po gozdni cesti do kmetije Bukovnik (10 km). Prav tako je možen dostop iz Črne na Koroškem
po lokalni asfaltni cesti ob reki Meži v Koprivno in na Zgornje Sleme ter po gozdni cesti do kmetije
Bukovnik do koče (20 km).
Od koče vodijo gorske poti proti vrhu Raduhe (2062 m) čez Durce 1h30, ali po zahtevni poti čez
severno ostenje 1h; Govca (1929 m), najvišji vrh Olševe, čez Zgornje Sleme 3h30; Lanež (1925 m) čez
Durce 1h30; Bukovnik (1327 m).

Od koče je možen prehod do Koče na Loki pod Raduho (1543 m) 1h15 in Koče pod Olševo (1232 m).

Planinski pozdrav!
Predsednik PD Mežica:
Viljem BLATNIK

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Otvoritev razstave fotografij člana Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana
V galeriji KRKA za Bežigradom, Dunajska cesta 65, Ljubljana, je bila v četrtek 18. marca 2004 zvečer
otvoritev razstave umetniških fotografij člana PD Pošte in Telekoma Ljubljana Uroša Zagožna. Razstava
bo odprta do 13. aprila.
Uroš Zagožen je bil kot elektrotehnik zaposlen v Telekomu Slovenije na vzdrževanju sistemov prenosa
v Ljubljani, lani pa se je odločil za samostojno, a težko pot svobodnega umetnika.
Dolga leta se je odločal, ali bi kazalo iz množice diapozitivov, ki jih je posnel v gorskem svetu, izbrati
motive, ki bi jih postavil na ogled v eni od uveljavljenih galerij. Pri teh razmišljanjih ga je moralno in
materialno podprlo matično planinsko društvo, ki je bilo ponosno na talentiranega načelnika Odseka za
planinske poti in zaprosilo za pomoč tudi Telekom Slovenije. Postavitev razstave je poleg naštetih dveh
pokroviteljev omogočila tudi delniška družba Krka, kjer se radi pohvalijo, da je njihov razstavni prostor
tako iskan, da je rezerviran leto in pol naprej.
V vabilu na razstavo so zapisani naslednji podatki o avtorju:
Uroš Zagožen se je rodil 6. februarja 1973 v Ljubljani. Po končani

srednji elektrotehniški šoli se je zaposlil v Telekomu Slovenije, d.d. Leta 1996 je postal član fotokluba
Anton Ažbe iz Škofje Loke. Sodeloval je na številnih razstavah doma in v tujini ter prejel več nagrad.
Končal je dopisni študij fotografije na New York Institute of Photography. Danes je poklicni fotograf in
sodeluje s številnimi revijami, časopisi in agencijami.

Fotograf Arne Hodalič je, med drugim, zapisal naslednje:
»Kalejdoskopske podobe, ki so vsevprek zavzele ekrane, filmska platna in računalniške mreže, so nam
izostrile okus in nas obenem razvadile. Podobe naše bližnje okolice so s tem izgubile veliko svoje
mističnosti… Prav zato lahko občudujemo pogum fotografa Uroša Zagožna, saj ga niso premamile na
tisoče kilometrov oddaljene dežele. Slovencem ponovno pokazati Triglav, Grintovec, Viševnik je
nehvaležna naloga, ki se je loti le malokdo, a Urošu je uspelo. Drug letni čas, drugačna svetloba ali pa
samo malo drugačen utrinek nekega trenutka, so nam na Uroševih fotografijah pričarali svet, po katerega
se nam ni treba odpraviti daleč proč.«
Na otvoritvi je avtorja predstavil znani slovenski alpinist in poklicni fotograf Stane Klemenc. Povedal
je, da je bilo težko iz velikega števila odličnih diapozitivov izbrati nekaj

najboljših. Bil je presenečen nad kakovostjo in izborom motivov. Posebej je poudaril, da si je za vsakim
posnetkom, na primer sončnega zahoda na vrhu zasnežene gore, treba zamisliti dolg vzpon v največkrat
slabem vremenu, saj so ob vremenskih spremembah motivi najlepši. Ni smel zamuditi tistih nekaj
trenutkov za dobre posnetke, nato pa ga je čakal dolg nočni sestop s hriba.
Uroš se je občinstvu predstavil tudi sam in povedal, da je večina fotografij nastala v slovenskih gorah,
za kar je opravil številne planinske ture. Posebej se je zahvalil za pomoč pokroviteljema razstave
Telekomu Slovenije in PD Pošte in Telekoma Ljubljana.
Uradni del razstave so prijetno zaokrožili vedri zvoki etno folk glasbene skupine Kontrabant, ob
katerih so se številni obiskovalci še dolgo pozibavali s kozarci osvežilne pijače v roki.
Glavni poudarek pa so dogodku vsekakor dale velike povečave čudovitih gorskih motivov. Vrhovi
žarijo v večernem soncu, da ima gledalec občutek, da sam stoji na zasneženem grebenu. Osamljene
ptice, planinci, kozorog, so pogosti motivi.

Ne zamudite lepih planinskih prizorov!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
Vabi planince na potepanje po čudovitih gorskih dolinah in štiritisočakih centralnega Kavkaza ter
vzpon na
najvišji evropski vrh od 30. julija do 13. avgusta 2004.

ROK PRIJAVE: TAKOJ !

ZARADI REZERVACIJE SEDEŽEV NA LETALU

Zaradi čim uspešnejše izvedbe odprave je zaželena udeležba širšega kroga planincev iz planinskih
društev. Skupaj se bomo imeli še bolje, zatrjujejo. Obvestite tudi svoje prijatelje! Program, informacije in
prijava v pisarni društva: Trg Osvobodilne fronte 16, Ljubljana. Telefon: 01 431 61 14. Podroben program
s prijavnico je objavljen na spletni strani društva: www.pdrustvo-ptlj.si . Sestanek prijavljenih
udeležencev: četrtek 6. maja 2004 ob 18. uri v pisarni društva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS in PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA vabita na

28. SPOMINSKI IN REKREATIVNI POHOD NA BLEGOŠ

Pohod je posvečen vstopu Slovenije v EU.
Planinsko društvo Gorenja vas v sodelovanju s Planinskim društvom Škofja Loka organizira 28. spominski
in rekreativni pohod na Blegoš (1562 m).
Letošnji pohod bo v NEDELJO, 9. maja 2004,
za šolsko mladino v SOBOTO, 8. maja 2004
Smeri pohoda:
1.

Javorje – Črni kal – vrh Blegoša

2.

Hotavlje – Leskovica – Jelenci – vrh Blegoša

3.

Zali log – Potok – Murave – vrh Blegoša

4.

Cerkno – Robidnica – Slugova dolina – vrh Blegoša

5.

Hotavlje – Čabrače – Prva ravan – vrh Blegoša

Čas hoje od izhodišča do vrha Blegoša je približno 3 ure. Pohod bo ob vsakem vremenu. Udeleženci naj
imajo vremenskim razmeram primerno obleko in obutev.Vse poti bodo dobro označene in zavarovane.
Vpisno mesto bo pri koči na Blegošu, kjer bo ob 11. uri priložnostna svečanost s kulturnim programom.
Za dobro razpoloženje bo poskrbel ansambel ZIMZELEN. Vpisovanje in potrjevanje izkaznic bo v soboto
od 8. do 14. ure, v nedeljo od 8. do 16. ure na vpisnem mestu pri koči.
Prevoz z avtobusi je mogoč po Poljanski dolini do vasi Javorje in do Leskovice, po Selški dolini pa do vasi
Zali log. Z manjšimi avtobusi in osebnimi vozili je prevoz mogoč tudi do vasi Potok in na Črni kal.

Udeležencem pripada:
•

za prvi pohod

izkaznica pohoda

•

za drugi pohod

bronasta značka

•

za četrti pohod

srebrna značka

•

za šesti pohod

zlata značka

•

za deseti pohod

plaketa

•

za dvajseti in petindvajseti pohod

priznanje

Izkaznice in značke dobijo pohodniki na vpisnem mestu pri koči proti plačilu. Koča na Blegošu in
zavetišče na Jelencih bosta oskrbovana. Vse informacije posredujejo Matjaž Mrak, tel. 04/51 81 143 ali
031/891 762, Boris Klemenčič, tel. 041/846 397, Franci Fortuna, tel. 04/51 81 117 ali 041/451 684 ter
PD Škofja Loka, tel. 04/51 20 667 ali 041/595 005 in koča na Blegošu 050/614 587 (sobota, nedelja,
praznik).

Za PD Škofja Loka
vas

Za PD Gorenja

predsednik

predsednik

Jože Stanonik

Matjaž Mrak

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLANINSKO DRUŠTVO
LISCA SEVNICA, Taborniška ulica 14, 8290 Sevnica
 041 657 560

http://www.obcina-sevnica.si/pd-lisca

E-mail: pdlisca@siol.net

RAZPIS
za CICI TABOR- DRUŽINSKI TABOR

Spoštovani starši!

PD Lisca bo letos tradicionalno organiziralo CICI tabor, družinski tabor na SLATNI, pri Planinskem
zavetišču Slatna.
•
•

prva izmena od 7.7.2004 do 14.7.2004
druga izmena od 24.7 2004 do 31.7.2004

V primeru, da ne bo dovolj udeležencev za obe izmeni, si organizatorji dovoljujejo organizirati samo eno
izmeno.

Tabora vodijo: Jože Prah , Darko Krajnc in Mojč Rupar

Prijave zbira Jože Prah (041 657 560, prah.joze@volja.net).

Prijave se zbirajo do 15.5.2004.
Stroški sedem dnevnega tabora znašajo za odrasle 16 000,00 sit. in 9000,00 za otroke (člane PD Lisca). Za
otroke mlajše od enega leta je udeležba na taboru brezplačna. Za ostale udeležence tabora je tabornina
višja za 20% . V primeru podražitve stroškov se lahko cena taborenja zviša. V primeru krajše udeležbe od
7 dni se bivanje plača na dan in sicer 3000 SIT na dan za odrasle in 2000 na dan za otroke.
Sestanek udeležencev bo pred taborom, o terminu sestanka boste udeleženci še obveščeni.
Udeleženci tabora računajte tudi na udeležbo na delovni akciji - "pomladno čiščenje Slatne" in sicer v
soboto 15.05.2004.

Prisrčen planinski pozdrav!
Upravni odbor
------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

---

PRIJAVNICA

v CICI tabor za čas od ….. do ………2004 prijavljamo,

starši
:
ime
in
.......................................................................................................................................................

priimek

naslov...............................................................................................................................................................
........

telefon.............................................................................................................................................................
.........

otroci:ime
in
priimek
(napišite
starost)..............................................................................................................................

še

.........................................................................................................................................................................
.......................

.........................................................................................................................................................................
.......................

Podpis:

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nova telefonska številka planinskega društva RIMSKE TOPLICE

Planinsko društvo Rimske Toplice ima novo telefonsko številko, na kateri se dobijo vse informacije o društvu in koči
na Kopitniku. Nova telefonska številka je: 031/

723 152

POROČAJO …
16. ZIMSKI MATJAŽEV POHOD NA GORO PECO

Lepo sončno vreme je bilo 14. februarja cilj okrog osemsto planincev iz vse Slovenije, Hrvaške in
zamejske Koroške, da obiščejo eno izmed treh koroških „svetih gora“ 2126 metrov visoko Peco, ki je
zadnji in najvzhodnejši člen koroške verige Karavank.
Tisti, ki Peco dobro poznajo, pravijo, da je ta gora najlepša pozimi in na jesen.
Legendarno goro, ki si jo je za svoje domovanje izbral Kralj Matjaž je ob lepem sončnem vremenu ob
zgodnjih jutranjih urah iz Mežice in Podpece se napotilo k domu na Peci in naprej na vrh Kordeževe glave
največ pohodnikov iz domače Koroške. Najbolj vneti so krenili že ob treh zjutraj.

Najlepše urice v gori pri Kralju Matjažu pa so preživeli tisti, ki so na vrh prišli med enajsto in trinajsto uro.
Čeprav Kralj Matjaž tokrat ni stopil iz svoje votline, je bil vesel, so sporočili, ko je iz daljave slišal
govorico ljudi skoraj vseh slovenskih narečij.
Letošnji zimski pohod je kot vsako leto doslej potekal v sodelovanju s GRS Prevalje.
Čeprav je bila pot do doma in na vrh „svete gore“ kar spolzka, ni bilo nikogar, ki ne bi bil ob takšnem
sončnem vremenu prešerne volje.

Na prenovljenem Domu na Peci so bili vsi udeleženci pohoda kljub velikemu številu postreženi s
segedin golažem (zelje, meso), kislo juho, pasuljem, slaščicami in še kaj, spili so tudi veliko čaja, kave in
drugih pijač.
V vpisno knjigo se je vpisalo 435 udeležencev pohoda. Podeljenih je bilo 41 bronastih, 24 srebrnih in
19 zlatih značk Kralja Matjaža, ki jih podeljuje Planinsko društvo Mežica za 4, 7 in 10 pohodov.
Po pogovoru in vtisih pohodnikov je bil šestnajsti zimski Matjažev pohod na goro Peco res pravljičen,
nepozaben, čisto Koroški.
Viljem Blatnik
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANINSKO DRUŠTVO
GOZD MARTULJK
Občni zbor je pričela predsednica Oti Mertelj s pozdravom vseh navzočih članov društva in gostov. Da se je občni
zbor lahko uradno začel, smo počakali pol ure in si medtem ogledali diapozitive izletov in akcij 2003. Bilo je
zanimivo videti ujete trenutke.

Ob 19.30 uri smo potrdili organe občnega zbora in dnevni red občnega zbora.
Najprej smo se z minuto molka spomnili vseh, ki so v letu 2003 za vedno odšli iz naših vrst.
Sledila so poročila predsednice, blagajničarke, markacista, referentke za mladino in nadzornega
odbora. Iz poročil je razvidno, da se je v letu 2003 veliko dogajalo in da so bili člani UO, prav tako pa
veliko število članov PD skozi celo leto aktivnih:
•

12 izletov oziroma planinskih pohodov.

•

Sankaška in smučarska tekma, turnir v hokeju,

•

2 predavanji,

•

2 čistilni akciji.

Urejale so se poti za Ak in k II. Slapu, zgornji del poti iz Krnice na Špik, ter zgornji del poti skozi Kačji
graben, priprava lesa za izdelavo mostu Za Ak in postavitev le tega. Skupaj v letu 2003 so markacisti opravili 127
ur dela.
Sodelovali smo pri organizaciji državnega prvenstva na umetni plezalni steni.

Udeležili smo se proslave ob 100. letnici ustanovitve SPD za sodni okraj KRANJSKA Gora v juniju in 110.
letnice ustanovitve osrednjega SPD in organiziranega planinstva v Vratih septembra.
Sodelovali z občino Kranjska Gora /ureditev lastništva zemljišča tenis igrišča, izdelali razvojni program, pridobili
finančna sredstva za izvajanje športnih programov in vzdrževanje športnih objektov.
S KS Rute: sodelovali s kulturnim programom na proslavi ob praznovanju 1. obletnice KS.
Komunala Kranjska Gora: odvzem vode za zaledenitev igrišča, s Hotelom Špik ureditev deležev na umetni
plezalni steni.
Na dan državnosti smo organizirali ognjemet pod Špikom, naslednji dan pa imeli delovno akcijo - čiščenje
bivaka, priprava drv, razna popravila.
Na umetni plezalni steni je potekalo varjenje sider in izdelava konzol, urejanje ogrevalne cone.
Podali smo pisno mnenje o razširitvi gasilskega doma in obljubili, da bomo sodelovali, saj upamo, da bo društvo tako
lahko prišlo do svojih prostorov.
Dobili smo novo planinsko vodnico A kategorije.
Najmlajši so se udeležili štirih izletov, pomerili pa so se tudi na športnih tekmovanjih, uredili so ledeno ploskev
na tenis igrišču.
Vsa poročila so bila soglasno potrjena.
Predsednica je podala plan aktivnosti 2004:
»12 planinskih izletov oz. pohodov,
»2 predavanji,
»športna tekmovanja: sankanje, smučanje, tek na smučeh, hokej,
»izvedba Slavkovega memoriala pod Špikom,
»kres ob dnevu državnosti,
»čistilne akcije,
»vzdrževalna dela na umetni plezalni steni, ureditev lastniških zadev, »čiščenje in presek poti, ki so v oskrbi društva,
redno vzdrževanje poti, »ureditev lastniških zadev tenis igrišča in ureditev le tega.
»Dokup še manjkajočega materiala za solarni sistem ua Bivak pod Špikom, njegova namestitev, obnova strehe na
WC.
»Izdelava spletne strani,
»izobraževanje dveh planinskih vodnikov in enega mentorja.
»uspešno delo mladinskega odseka

Skratka dela veliko, sredstva za delo pa skromna.
Na občnem zboru smo potrdili ponovno ustanovitev mladinskega odseka pri PD Gozd Martuljku in imenovali
načelnico.

Na koncu je G. Svetina Franc za aktivno delo članom podelili priznanja PZS: 1 bronasto, 4 srebrna in 1 zlato.
Predsednica se je zahvalila vsem za pomoč in udeležbo pri aktivnostih društva in enako želela tudi v naprej.
Uradnemu delu je sledil družabni večer.
Po zapisniku občnega zbora z dne 14.02.2004, ki je bil v HOTELU ŠPIK V GOZD MARTULJKU, ob 19.00 uri. in
iz poročil.

za PD GOZD MARTULJK:
Renata Oitzl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANINSKO DRUŠTVO
RIBNICA je imelo v petek, 5. marca 2004 v Gasilnem domu v Dolenjih Lazih svoj redni, že 25. letni občni zbor,
ki je bil tudi volilni. Na občnem zboru je bilo prisotnih 42 članov PD in 5 gostov (predstavniki PD Kočevje s
predsednikom Merharjem na čelu in predsednica Meddruštvenega odbora planinskih društev Ljubljana Marinka
Koželj Stepic, ki je hkrati bila tu tudi v imenu Planinske zveze Slovenije). Po izvolitvi delovnih organov občnega
zbora je vodstvo društva podalo vsa poročila, najprej seveda predsednik PD Ribnica Ciril Zbačnik, ki je izpostavil
celoletno delo v PD. Veliko je bilo narejenega za samo delovanje društva, za proslavitev 10-letnice otvoritve
Planinske koče pri Sv. Ani na Mali gori v lanskem letu, ko je bila v sodelovanju z gorskimi reševalci iz postaje GRS
Ljubljana prvič izvedena Planinska šola v malem za vse starosti – Šola varne hoje. Pri koči, ki z veseljem sprejema
čedalje večje število planincev in ljubiteljev narave ter rekreacije, se je izvedlo več del (pleskanje celotne koče, miz
in klopi pred njo itd.); povečalo pa se je tudi število dežurnih parov, kar je še posebej pohvalno, tako se je za dežurne
organiziral tudi poseben izlet na Primorsko. Nabavilo se je tudi nov agregat ter majice z logotipom ribniške
planinske koče (majice so v prodaji na v koči na Sv. Ani). Veliko skrb PD Ribnica posveča vzgoji in izobraževanju
članov – tako mladih, najmlajših in starejših, kot tudi mentorjev planinskih skupin, novih vodnikov (lani so pridobili
2) in markacistov (pridobili enega novega). Novi prostori na Škrabčevem trgu (za staro policijsko postajo), ki jih je
PD odprlo 7. januarja 2003, so se izkazali za veliko pridobitev za društvo. Računalnik, internet in telefon pa so
omogočili nove veze, poznanstva in predvsem lažje delo. V te društvene prostore se je preselil tudi planinski krožek,
katerega z veseljem obiskuje čedalje več mladih nadebudnih planincev (25 – 30), ki so se lani po nekaj letnem
premoru zopet podali na čudovit mladinski planinski tabor nad Dovjem. Markacisti so v minulem letu opravili več
delovnih akcij, na katerih so opremili kar 11 kontrolnih točk Ribniške planinske poti ter izvedli razna čiščenja in
popravila poti. V društvu so pripravili tudi veliko planinskih pohodov, kar 25, ki so bili vsi tudi varno in uspešno
izvedeni – od tega pa jih je bilo kar 8 na vrhove nad 2000 metrov. Pripravili so tudi tradicionalno (mednarodno)
srečanje s Tržačani, tokrat na Sv. Ani. Pri vsem delu v društvu pa je sodelovalo veliko število planincev in zagnanih

ljudi, ki so svoje delo opravljali prostovoljno, predvsem pa s srcem. Svoja poročila, ki so še podrobneje predstavila
opravljeno delo, so podali tudi tajnik, načelniki mladinskega, gospodarskega in markacijskega odseka, vodja odbora
za pohode ter vodji nadzornega odbora in častnega sodišča. Ker je bil to volilni občni zbor, se je volilo tudi vse
organe društva. Tako je bil za predsednika PD Ribnica za mandatno obdobje dveh let izvoljen Stane Babič, ki je tudi
edini podal kandidaturo za predsednika in ostale organe. Podpredsednik je postal Ciril Zbačnik, tajnik Roman
Petelin, po funkciji so svoja mesta v Upravnem odboru PD Ribnica zasedli tudi načelnik mladinskega odseka
Barbara Vogrinec, načelnik markacijskega odseka Andrej Drobnič, načelnik gospodarskega odseka Marjan Lesar,
gospodar koče Dušan Nosan in načelnica novoustanovljenega vodniškega od-seka Zdenka Mihelič; voljeni člani v
UO pa so postali: Janez Centa, Gregor Češarek in Marjan Intihar. Nove člane sta dobila tudi nadzorni odbor in častno
sodišče PD Ribnica.

Planov za leto 2004 in 2005 je ogromno, predvsem pa je poudarek v nadaljevanju zadanih načrtov v
zvezi s pohodi, kočo, delovanjem društva, pri izobraževanju mladih, najmlajših in starejših, ter vodnikov,
mentorjev in markacistov, še naprej biti prisotni tudi v medijih in pa seveda medse povabiti čimveč ljudi
dobre volje ter jih navdušiti za čar planinstva in narave! V letošnjem letu PD Ribnica praznuje tudi svoj
25. rojstni dan, četrt stoletja od ustanovitve 24. 4. 1979. Na ta dan bo organiziran pohod po Ribniški
planinski poti, večja proslavitev 25-letnice pa bo predvidoma v jeseni letošnjega leta. Kot zanimivost pa
še to, da bo drugo leto 70 let od kar je bila v Ribnici ustanovljena Ribniška podružnica Slovenskega
planinskega društva (31.1.1935).
Zdenka Mihelič

