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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

100 LET PODRUŽNICE SPD
ZA SODNI OKRAJ KRANJSKA GORA
Okrogle obletnice so povod za slavja, slavja so pomembna, ker se z njih ozremo nazaj v zgodovino.
Pogled nazaj nam pokaže le tisto, kar je obstalo, kar se je pokazalo za vredno življenja. Duh dobe in
barve takratnega življenja so se izgubili, vidimo le ogrodja, okostja, otoke, ne pa veznih grebenov
med njimi, ker jih je pač zalilo morje časa. S sedanjega, navidez udobnega in varnega položaja,
presojamo pomen dogodkov, mejnih kamnov slovenskega planinstva. Prvi poskus, pravzaprav prvo
pravo planinsko društvo so bili Triglavski prijatelji od leta 1872-1874. Po dveh letih so ustanovitelja
službeno premestili in društva je bilo konec. Iz tega se vidi, kako pomembni so posamezniki, ljudje, ki
začutijo klic dobe in imajo sposobnost prižgati iskro še v drugih. Tako so se iz množice pojavili Trubar

in Prešeren za jezik, Slomšek in Maister za meje slovenske države, tako so se pojavili tudi
organizatorji slovenskega planinstva. Ni šlo za samo planinstvo, to je dobro uspevalo tudi Avstrijcem
v naših gorah, šlo je za slovensko planinstvo, za slovenski jezik in slovenska imena v naših gorah.
Kot vedno, je bilo to delo narodno zavednih izobražencev (preprosto ljudstvo ni imelo ne časa
in ne denarja, v gorah so kvečjemu delali). Iz enakih razlogov kot prve tri podružnice deset let prej je
pred sto leti nastala podružnica SPD za Sodni okraj Kranjska gora, to je za zgornje savsko dolino. Ob
nemško avstrijskih podružnicah je zrasla slovenska planinska organizacija, ob vodnikih avstrijskih
društev so se pojavili vodniki SPD, in končno - ob reševalnih postajah avstrijsko nemških društev je
bila ustanovljena slovenska služba za reševanje v gorah. Odločilni dejavnik sta bila narodna zavest,
ne samo planinstvo, in tudi isti ljudje so se pojavljali na različnih področjih, tudi v kulturi in
gospodarstvu. Tako smo iz ljudstva postajali narod in končno smo prišli še do države - spet po zaslugi
peščice, ki je pravi čas začutila premike zgodovine. Ali pa bomo postali tudi kdaj nacija, pa ni odvisno
le od peščice, temveč od večine. Nacija ima nacionalno (samo)zavest namreč vgrajeno že v genih in
se samodejno ravna , kot se ponosnemu in samozavestnemu ljudstvu z lastno državo spodobi.
Takratni planinski voditelji so delovali lokalno, mislili pa globalno, če uporabim ta karikirani
rek. V polnem pomenu so delali za svoj kraj in dolino, ter hkrati gradili skupno slovensko piramido.
Morda je bil pritisk tujcev tisti, ki jim je pomagal držati skupaj - za razliko od danes, ko se ukvarjamo
predvsem sami s seboj, za skupne stvari pa naj skrbi nekdo drug - kdo ravno je to, nas niti ne
zanima. A če ne znamo določiti višjega skupnega slovenskega interesa, tudi Evropejci ne bomo kaj
prida.
Tale dolina z gorami ima velik realen pomen za slovensko planinstvo in turizem, ima pa v sebi
mnogo simbolike, tudi za prej povedano. Vsak Slovenec ima kak bližnji grič, hrib ali goro, vsi pa
imamo en sam in vsem skupen Triglav. Vsako področje našega življenja in dela ima svoje hribčke, a
ima tudi svoj »Triglav«. Delati je treba zase in za skupnost, misliti prav tako. Nekaj delamo v društvih,
nekaj pa združujemo v »Triglavu« naše skupne zveze (PZS). To dvoje si ni v nasprotju, dopolnjuje se in
je celo medsebojno pogojeno: ne more biti dobre PZS brez dobrih društev, a tudi dobrih društev ne
brez dobre skupne zveze. To nas mora usmerjati.
Aljaž, Lavtižar, Demšar, Tičar so vedeli in so tako ravnali. Saj se spomnimo (?) : »Slovenijo
Slovencem – niti pedi slovenske zemlje tujcem«. Zapustili so nam lepo dediščino, ki je ne smemo le
varovati in stlačiti v muzej, pač pa razvijati in jo plemenititi naprej, ji vedno znova vdihavati življenje.
Koliko smo vredni kot dediči teh naših velikih mož, koliko smo zares Slovenci, to je vedno živo in zares
pomembno vprašanje za vse nas in za vsakogar od nas; vprašanje, na katerega nam vest lahko vsak
trenutek lahko odgovori.
In okrogla obletnica, kot je tale stota zgornje savskega organiziranega planinstva, je še
posebej pomemben in slovesen trenutek, trenutek za slavje, za vprašanja in za odgovore. In za
zavezo! Zavedanje naše zgodovine nam bo pomagalo stati in tudi obstati.
Vrata, 21.6.2003
Tone ŠKARJA

ČLANSKE KATEGORIJE IN ČLANSTVO
Iz odzivov na prvotno pripravljeno gradivo z istim naslovom in ob upoštevanju razprave na seji
Odbora za članstvo UO PZS, dne 17.6. t.l. je pripravljen predlog, predstavljen v nadaljevanju.

I.

Vsebinska izhodišča:

•

Število kategorij članstva v letu 2004 je treba zmanjšati;

•

družinska članarina se kljub nekaterim negativnim razmišljanjem ohranja, saj si vendar želimo v
gorah obisk družin in skrb nad otroci v njihovem najbolj občutljivem obdobju;

•

družinska članarina ima torej vlogo propagiranja družinskih aktivnosti v gorah, napram PD pa se
izraža le v tem, da se ob istočasnem vpisu ali plačilu članarine članov družine (velja tudi le za
primer enega od staršev, če je samohranilec in otrok ali več njih) prizna popust.

•

Ukine se kategorija SLOT, donatorji in P z razlago:
o

z vstopom v EU to članstvo izgubi pomen, naši in tuji planinci se bodo včlanjevali, kjer
bodo videli smisel za to, če bodo ugodnosti PZS primerljive z ugodnostmi drugih
planinskih organizacij in bo naša članarina ugodnejša, se bodo pač vključili pri nas, praksa
v tujini pa je, da je članarina za tuje državljane ca. 5 EU višja, kot za domače;

o

zadnjih nekaj let z donatorji nismo imeli sreče, če so se pa že našli, so bili strogo
namenski za določene projekte, v okviru katerih se je urejevala tudi njihova motivacija;

o

PD bodo imela v prihodnje v utemeljenih primerih možnost odobravati popust osebam,
ki nebi zmogle plačati članarine B, popust bodo matična PD odobravala v breme sredstev,
ki iz članarine takega člana ostanejo PD, takšen član bo s strani PZS deležen ugod-nosti
člana PZS, kot ostali B člani.

•

Nova davčna zakonodaja je vzrok, da moramo iz ugodnosti kategorije A članov črtati prejem
Planinskega vestnika (PV); vsi A člani, ki bodo prejemali PV ali v primeru, da je v družini več A
članov in bi za druge PV prejeli dobropis, s katerim bi kupili edicijo v Planinski založbi, bi morali
dobiti za te ugodnosti od PZS bonitetno obvestilo, ki bi ga morali vpisati v davčni napovedi;

•

ugodnosti ki jih namenjamo A članom, morajo po vsebini in možnostih biti primerljive
ugodnostim, ki jih imajo člani planinskih organizacij v tujini;

•

vse kategorije članov PZS so deležne osnovnega zavarovanja za primer poškodbe ali smrti (to
imenujemo osnovno zavarovanje); osebe, ki bodo izbrale A članstvo, bodo deležne v primeru
nezgode ali smrti dvakratne zavarovalne vsote, ki pripadajo osnovnemu zavarovanju;

•

vsaka vpisana oseba v PZS se bo lahko individualno na osnovi plačane članarine dodatno
zavarovala (n.pr. za višje premije, za primer reševanja v tujini, za dnevno odškodnino, ...) tako, da
bo po objavljenem ceniku za te usluge na naslov zavarovalnice vplačala vrednost dodatnega
zavarovanja in denarno nakaznico shranila; v primeru, da bi prišlo do uveljavljanja odškodnine,
bo oseba z planinsko izkaznico in odrezkom denarne nakaznice dokazovala pravico do
odškodnine;

•

seštevek posameznih dodatnih zavarovanj, ki jih ima A član, in ki jih bi želel pridobiti B član, je
višji, kot strošek za A članarino, s čemer ja dana prednost A članom, saj tudi več prispeva PD in
PZS;

•

PD je dolžno opozoriti vse svoje člane, da mora biti oseba, ki je vpisana v več PD, z popolnimi
osebnimi podatki registrirana v PD in pri zavarovalnici, kjer so člani PZS zavarovani, sicer v
primeru uveljavljanja odškodnine zaradi nesreče ne bo mogla uveljavljati odškodnin iz naslova
več plačanih članarin;

•

PD morajo članstvu sporočiti, da ob ponujenem zavarovanju osebe, ki se ne bodo zavarovale, ne
morejo več zahtevati solidarnostnega zbiranja sredstev, če sami ne bodo nič storili za svoje
zavarovanje;

•

dnevnika Ciciban – planinec ali Mladi planinec dobe ob prvem vpisu vsi mladi brezplačno. Ostale
vrste članov ob vpisu poravnajo vpisnino, stroške izkaznice in članarino;

•

vsi člani A, B, B1 in SŠ kategorij prejmejo v letu 2004 in kasneje novo vpisani člani teh kategorij
etui za dokumente, za razna navodila, za važne naslove, žige vrhov, planinsko izkaznico itd.

II. Kategorije članov

ČLANI

OPIS ČLANOV

A

Odrasli člani z največ ugodnostmi in pravicami

B

Odrasli člani nad 18 let starosti

B1

Člani nad 70 let starosti

S,Š

Srednješolci in študentje do 26. leta starosti

P,O

Predšolski in osnovnošolski otroci

III. Ugodnosti članstva

zavarovanje
za primer
nesreče
doma in v
Evropi

zavarovanje
za primer
reševanja v
Evropi

A

O

O

O

B

O

O

O

B1

O

O

O

S,Š

O

O

O

P,O

O

Kategorije
Članstva

zdravstvena
popust v
asistenca v
kočah PZS in tujini in
reciprocitete prevoz v
domovino
O

zavarovanje
dnevna
za
odškodnina
odgovornost
O

O

O

Iz zgornjega sledi, da bomo v skladu z predlogom v letu 2004 potrebovali 5 različnih znamkic.
Podrobneje o vseh ugodnostih članstva govorita zloženka PZS in Planinski koledarček.
Prireditve PD in PZS organizirajo vodniki, mentorji, vodniki orientacije, inštruktorji ter predavatelji,. .
. itd, ki z vsakoletnim obnavljanjem licence jamčijo za strokovnost svojega dela.

Samo člani PZS s poravnano članarine za tekoče leto imajo pravico do ugodnosti, ki jih zanje
pripravljajo PZS in PD.

IV. Groba ocena stroškov za razne vrste članstva
Pravimo, da je ocena groba in narejena zato, da dobimo o tem osnovne predstave, saj manjka
podatek o ključnem strošku – zavarovanju.
KATEGORIJA

STROŠEK

A
B

3.600 SIT

B1

2.000 SIT

S,Š

2.200 SIT

P,O

1.000 SIT

Družinska članarina: Vsak član družine se včlani v kategorijo, kot ustreza po točki III. Predlagamo, da
se v primeru vplačila družinske članarine priznava popust.
Predlog plačila članarine za primer štiričlanske družine:

•
•

Oče in mati se odločita za B članarino
Dvema otrokoma pripada P,O članstvo
SKUPAJ:

2 x 3.600 = 7.200
2 x 1.000 = 2.000
9.200 SIT

10% popust znese 920 SIT
alternativa

20% popust znese 1840 SIT

Zmanjšani prejemek zaradi popusta se deli enakomerno med PD in PZS in ga bo treba ob
obračunavanju članarine med PD/PZS prikazati.

Člani nad 70 let in člani, ki bodo deležni od PD pri plačilu članarine popusta ne morejo biti upoštevani
v odobravanju družinskega popusta, ker so koristili že indvidualni popust.

Odbor za članstvo: Danilo
ŠKERBINEK

Dodatne predloge in pobude na temo članstva v planinski organizaciji sprejema Odbor za članstvo
UO PZS do konca meseca julija 2003. V mesecu septembru 2003 je na seji UO PZS predvidena
obravnava predloga članarine 2004, zato člani odbora naprošajo vse, da spoštujete dogovorjeni
rok.

POVABILO K SODELOVANJU

Planinska zveza Slovenije si je zadala nalogo zbrati vse pobude, mnenja in predloge za začetek
postopka sprememb in dopolnitev:
1)

VODIL PRI DELU PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE IN PLANINSKIH DRUŠTEV ( Obvestila PZS štev.
11/2000) in

2)

POSLOVNIKA UPRAVNEGA ODBO-RA PZS IN PREDSEDSTVA UO PZS (Obvestila PZS štev.
5/2001).

V ta namen, vabimo k sodelovanju, vse društvene delavce v planinskih društvih, Meddruštvenih
odborih planinskih društev in člane v komisijah in odborih Planinske zveze Slovenije!
Namen je:
-

pridobiti čim širši krog sodelavcev, da zberemo pobude, mnenja in predloge, ki bodo koristili
organom PZS pri pripravi sprememb in dopolnitev navedenih aktov.

-

Sočasno je potrebno zbrati tudi predloge za spremembe in dopolnitve Statuta PZS v letu
2004 in

-

določiti, kaj spada v Poslovnik UO PZS in predsedstva UO PZS ter kaj v ožji Statut PZS, ki bi bil
krajši, bolj razumljiv in praktično uporaben.

Poslovnik UO PZS in Predsedstva UO PZS, naj bi bil dovolj širok, uporaben za delovanje vseh organov
PZS, da lahko uresničimo zahteve Skupščine PZS 2003, po zmanjšanju pretiranega normativizma,
administracije in birokratskih odnosov, z jasno postavljenimi pristojnostmi, obveznostmi in
odgovornostmi.
Ločiti želimo: kateri so vsebinski in kateri izključno organizacijski predlogi ter kako oblikovati
akte, da bo planinska organizacija resnično delovala v smislu 1., 2., 3. in 4. člena Statuta PZS!
Pobude, mnenja in predloge pošljite na naslov Predsedstva Planinske zveze Slovenije,
Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana ali na naslov el. pošte: info@pzs.si, najkasneje do 30. avgusta 2003!

Jože MELANŠEK

ODBOR ZA PRIZNANJA PZS
je v Obvestlih PZS štev. 6/2003, v rubriki Zakonodaja in Uradne objave objavil
skupaj z obrazcem

RAZPIS NAJVIŠJIH PRIZNANJ PZS ZA LETO 2003
Obveščamo vse predsednike Planinskih društev in Meddruštvenih odborov, da upoštevajo
roke za oddajo in določila Pravilnika o priznanjih PZS (Obvestila PZS štev. 5/2002 in na
spletni strani www.pzs.si).
PLANINSKA

DRUŠTVA

naj

POŠLJEJO

PREDLOGE

na

predpisanih

obrazcih

PREDSEDNIKOM MDO najkasneje do 30.09.2003, MDO pa morajo oblikovati svoja
mnenja k predlogom in potrjene predloge v šestih (6) izvodih najkasneje do 20. 10.
2003 poslati na naslov:

Planinska zveza Slovenije – ODBOR ZA PRIZNANJA UO PZS, 1001 Ljubljana,
Dvoržakova 9 – s pripisom »ZA RAZPIS 2003«.
Po roku prispeli predlogi bodo zavrnjeni!

OBVESTILO
PLANINSKIM DRUŠTVOM,
MEDDRUŠTVENIM ODBOROM
in
ČLANOM PLANINSKE ORGANIZACIJE

ZAKON O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

Ker je obravnava o vsebini Zakona o Triglavskem narodnem parku preložena, prosimo
planinska društva, posebno tista, za katera bo zakon obvezujoč, da pripravijo svoje
poglede, morebitne predloge in sugestije, ki jih bomo združene predstavili v postopku
nadaljnjega oblikovanja predloga zakona.

Svoja stališča posredujte na naslov:
Planinska zveze Slovenije
Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana

ali na naslov el. pošte: info@pzs.si

najkasneje do konca avgusta 2003.

VABILO
NA DAN PLANINCEV 2003 V VRATIH
Dan planincev
ob 110-obletnici ustanovitve Slovenskega planinskega društva
in 55-letnici Planinske zveze Slovenije

bo 13. septembra 2003 v Vratih

• ob 10. uri –
zbor

udeležencev

srečanja

Treh

dežel

(Furlanija-Julijska

krajina,
Koroška in Slovenija)
• ob 11. uri –
začetek centralne slovesnosti ob Dnevu planincev in 110obletnici
ustanovitve

Slovenskega

Planinske
zveze Slovenije
• ob 13. uri –

planinskega

društva

in

55-letnice

demonstracijska vaja Gorske reševalne službe Slovenije –
Postaje
Mojstrana
NASVIDENJE V VRATIH!

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

INFORMACIJA O PLANINSKIH IZLETIH IN LICENCAH

Kar nekaj planinskih društev je naslovilo na PZS prošnjo, da jim svetujemo, kako ravnajo vodniki PZS
ob kontroli tržnih inšpektorjev, ki jih ustavljajo na planinskih izletih.
Na Urad glavnega tržnega inšpektorja Tržnega inšpektorata Republike Slovenije smo naslovili
vlogo za izdajo uradnega stališča do te problematike. Pisni odgovor pričakujemo do izida naslednje
številke Obvestil PZS, kjer ga bomo tudi objavili skupaj z operativnim navodilom.
Ob morebitni kontroli tržnega inšpektorja je potrebno poudariti, da:
-

kot planinsko društvo delate na nepridobitni osnovi - torej le za člane planinske organizacije - to
je za člane matičnega planinskega društva in člane ostalih planinskih dreuštev;

-

so vodniki PZS, ki izlet vodijo prostovoljni vodniki in svojega dela ne obračunajo.

Seznam udeležencev mora imeti vodja izleta, vodnik PZS pa mora imeti potrjeno licenco za tekoče
leto, ki se jo lahko preveri.

Zapisala: Alojzija Korbar Tacar

IZ DELA UPRAVNEGA ODBORA PZS …
V petek, 20.6.2003 so se člani UO PZS sestali na 7. seji. Obravnavanih je bilo 11 točk dnevnega reda.
Poleg rednih delovnih točk, kamor sodijo pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje z
informacijo o izvajanju nalog med sejama ter vprašanja in pobude članov so člani obravnavali in
sprejeli še:

1.

Zapisnik Skupščine PZS z dne 24.05.2003, ki je s prilogami objavljen v tej številki Obvestil PZS v
rubriki Zakonodaja in uradne objave.

2. Izhodišča za pripravo Programa dela in finančnega načrta 2004.
3. Program dela UO PZS II/2003 in I/2004.
4. Poročilo (zapisnik) o primopredaji nalog generalni sekretarki PZS.
5.

Plezalni klub Škofja Loka s sedežem Podlubnik 260, 4220 Škofja Loka v polnopravno članstvo PZS.
Zakoniti zastopnik kluba je Marko Vidmar.

6. Imenovanje:
-

Andreja Štremflja za načelnika Komisije za alpinizem UO PZS,

-

Članov Delovne skupine za informatiko; člani so: vsi zaposleni delavci Strokovne službe
PZS, razen računovodkinje PZS (Katarina Maček – članarina, Meta Vukič – odprave v tuja
gorstva, Tomo Česen – športno plezanje, Klemen Demšar – alpinizem, Vladimir Habjan –
Planinski vestnik, Jure Cencelj – mladina, Katja Šnuderl – varstvo gorske narave, Bojan
Rotovnik – Vodniška komisija, Rudolf Skobe – KVIZ, Anica Brancelj – Planinska založba,
Janez Kosec – GRS Slovenije, Jana Racman – INDOK PZS, Danilo Sbrizaj – gospodarstvo,
pota in mednarodno sodelovanje, Drejc Karničar – tekmovalno turno smučanje),

-

Članov Pravne komisije UO PZS, katere člani so: Franc Gorišek, Vili Treven, Metod Kovač,
Aleš Maček, Milan Mesojedec, Janez Volkar, Bruno Fras. (Na konstitutivni seji Pravne
komisije UO PZS, ki je bila 2.6.2003, je bil za predsednika komisije imenovan Milan
MESOJEDEC, za namestnika predsednika pa Franc GORIŠEK.)

Sprejeta sta bila tudi predlog, da prejmejo ob letošnjem planinskem jubileju Spominske plakete
PZS: Planinsko društvo Kamnik, Savinjski Meddruštveni odbor in Planinsko društvo Dovje –
Mojstrana ter dogovor o sklicu novinarske konference, na kateri se predstavijo stališča PZS do
novega Zakona o Triglavskem narodnem parku. S strani PZS naj bi sodelovali: dr. Janez Duhovnik,

Gregor Rupnik, predstavniki KVGN UO PZS, GK UO PZS, KPP UO PZS, GRS Slovenije ter
predstavniki planinskih društev od Bovca do Bohinja.

Člani UO PZS so pred sejo prejeli tudi gradivo, ki ga je pripravil Odbor za članstvo UO PZS »Članske
kategorije in članstvo«. Gradivo je objavljeno v Obvestilih v rubriki »Aktualno«. Rok do katerega
Odbor za članstvo UO PZS sprejema predloge in pobude za oblikovanje članarine in članskih
ugodnosti 2004 je bil sprejet na seji UO PZS in je 31.07.2003.

Jana RACMAN

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

IZ DELA PREDSEDSTVA UO PZS V JUNIJU 2003

Predsedstvo UO PZS je imelo 19. sejo 2. junija 2003 in je obravnavalo naslednje teme:

1.

Pregled in potrditev zapisnika 18. seje P.UO PZS, z dne 12. 05. 2003, z informacijo o izvajanju
opravljenih nalog.

2.

Poročilo GS o izvajanju nalog strokovne službe PZS med obema sejama, s sprejetimi sklepi
Skupščine PZS, dne 24.05.2003 in spremljanje dela GS ter strokovnih sodelavcev v času od zadnje
seje P. UO PZS: pripombe, predlogi in ocena dela na podlagi opravljene primopredaje ter
informacija o končni primopredaji nalog.

3.

PREGLED VPRAŠANJ, POBUD, PRED-LOGOV SKLEPOV SKUPŠČINE PZS, iz razprave z dne 24. maja
2003, ANALIZA IN OCENA SKUPŠČINE PZS 2003 TER USMERITVE ZA BODOČE DELO ORGANOV PZS.

4.

Program izvedbenih nalog iz sklepov predsedstva UO PZS /Obvestila PZS štev. 5/2002/ in
elementi programa dela UO PZS: II. polletje 2003 in I. polletje 2004.

5. Imenovanje organizacijskega odbora za izvedbo DNEVA PLANINCEV 2003, 13. 09. 2003 v Vratih in
spremljajoče prireditve – program.
6.

IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA 2004, vključno s članarino
in rokovnikom.

7. Sklic 7. seje UO PZS, 20. junija 2003 - dnevni red in gradivo
8. Tekoče naloge predsedstva UO PZS:
-

določitev dneva in dnevnega reda sej predsedstva UO PZS V ČASU DOPUSTOV: julij in
avgust 2003;

-

kadrovska problematika komisij PZS in predlogi PD in MDO za dopolnitev!

Sprejeti so bili sklepi, stališča in usmeritve Predsedstva UO PZS, ki so navodila za nadaljnje delovanje
PZS in njihovih organov.

Alojzija KORBAR TACAR

DEJAVNOST KOMISIJ UPRAVNEGA ODBORA PZS

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE

OBRAVNAVA ZAKONA O HUMANITARNIH ORGANIZACIJAH IN GRS SLOVENIJE
Ministrstvo za zdravstvo je že leta 1999 pričelo pripravljati nov Zakon o humanitarnih organizacijah,
katerega namen je bil sistemsko in celovito urediti družbeni položaj oz. status humanitarnih
organizacij. Gre za organizacije, ki v javnem interesu delujejo na področju socialnega in
zdravstvenega varstva, pri čemer so želeli upoštevati dosedanje izkušnje in ugotovitve ter sodobne
usmeritve na tem pomembnem družbenem področju.
Gorska reševalna služba Slovenije je amaterska organizacija. Kljub temu, da je njeno moštvo v
letu 2002 opravilo več kot 170.000 ur prostovoljnega dela, njeno delovanje ni zastonj, saj z
reševanjem nastaja vrsta materialnih stroškov (vzgoja, izobraževanje, zavarovanje, oprema,

nadomestilo OD, ...). Cca 35 % za svoje delo potrebnih sredstev prejme GRSS od Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v R Sloveniji (FIHO).
V prihodnje se bodo ta sredstva odmerjala na osnovi novega Zakona o humanitarnih
organizacijah. Ker GRSS svoje delo dokazano opravlja dobro in ga je pripravljena, sposobna ter voljna
opravljati tudi v naprej, je razumljivo, da si je želela tudi v prihodnje zagotoviti delež, za svoje delo
potrebnih sredstev...
Planinska zveza Slovenije je skupaj z svojo Gorsko reševalno službo pozorno sledila pripravam
novega Zakona. Ko se je napovedalo prvo branje predloga Zakona v Odboru za zdravstvo, delo,
družino, socialno politiko in invalide Zbora republike Slovenije, sta družno na več organov naslovili
svoje pripombe na predlog, s čimer sta želeli opozoriti, da je GRSS tudi nadalje upravičena do
financiranja iz sredstev FIHO. Dali sta tudi pomembne dopolnitve Zakona s ciljem določenejšega opisa
dela humanitarnih organizacij, kamor sodi tudi GRSS
PZS in GRSS sta s svojimi pripombami na Zakon o humanitarnih organizacijah seznanila ob
razgovoru tudi predsednika države dr. Janeza Drnovška in predsednika Državnega zbora g. Boruta
Pahorja.
V petek, dne 27. junija, je bila PZS z GRSS povabljena na sejo Odbora Državnega zbora RS za
zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide, da sodeluje v obnovi zakona o humanitarnih
organizacijah.
Danilo Škerbinek je v tej razpravi več kot 40 predstavnikom raznih humanitarnih organizacij in
predsedniku vlade predstavil GRSS (naloge, organiziranost, status) in pripombe na zakon.
Poudarek je bil dan stališču, da je GRSS pri PZS de facto humanitarna organizacija, takšen status pa bi
želela pridobiti tudi de iure in sicer brez predhodne obveznosti, da se GRSS konstituira kot društvo,
kar je novi Zakon nakazoval.
Nadalje je g. Danilo Škerbinek še poudaril, da se PZS in GRSS zdi neracionalno, da bi za status
humanitarne organizacije morala GRSS pridobiti status društva, v zvezo društev pa je tako ali tako že
vključena in zaključil z vprašanjem: »zakaj se nam ne dovoli, da delamo to, kar znamo, v organizaciji,
ki nam ustreza že 91 let.«
Državni sekretar na Ministrstvu za zdravstvo mag. Simon Vrhunc kot predstavnik predloga
tega Zakona in predsednik Odbora DZ za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide sta v
odgovor na prispevek našega predstavnika odgovorila, da status, ki ga ima GRSS pri PZS, ni
spremenjen, saj ima GRSS skoraj 800 glavo moštvo, svoj dolgoročno začrtan program, kvalitetno
izvaja delo in ima bogato tradicijo. GRSS že vrsto let prejema sredstva FIHO, kar ni bilo nikoli sporno
in se ne razmišlja, da bi GRSS morala pri svoji organiziranosti v okviru PZS izvesti kakšne spremembe
zato, da bi se ji priznal status humanitarne organizacije tudi v naprej.

Zapisal: Danilo ŠKERBINEK

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

GOSPODARSKA KOMISIJA UO PZS
SREČANJE ODGOVORNIH ZA KOČE IN POTA V ZDRUŽENJU CAA
NA PFÄLZER HÜTTE V LIECHTENSTEINU 27. – 29- JUNIJ 2003

Vsako leto – že od leta 1997 dalje - se konec junija srečajo na delovnem srečanju odgovorni za koče in
pota držav članic Club Arc Alpin (CAA). Gostitelji se vsako leto zamenjajo. Prvo srečanje je bilo v
Avstriji leta 1997, PZS pa je bila gostitelj srečanja leta 2000. Letošnje srečanje so pripravili
predstavniki Liechtensteina (LAV) na svoji koči – Pfälzer Hütte (2111 m). Temi letošnjega srečanja,
ki so se ga udeležili poleg gostiteljev LAV iz Liechtensteina še predstavniki DAV - Deutscher
Alpenvereina,OeAV - Österreichister Alpenvereina, CAI - Club Apino Italiano, AVS - Alpenverein
Südtirol, CAF - Club Alpin Français in PZS sta bili priprava kriterijev / izhodišč za podelitev znaka
“Okolju prijazne planinske koče” in pa primerjava oskrbniških oziroma najemnih pogodb za planinske
koče v posameznih državah. Planinsko zvezo Slovenije in njeno gospodarsko komisijo sta zastopala
namestnik načelnika GK PZS in vodja gradbene podkomisije dr. Janez Duhovnik in strokovni
sodelavec Danilo Sbrizaj.
Udeleženci so se zbrali v Vaduzu, odkoder so po krajšem pozdravu gostiteljev odšli na Pfälzer
Hütte, po planinski poti, ki se imenuje po vojvodinji Gini, ki je velika ljubiteljica gora. Pot je dobro
urejena in označena, zanimivo pa je, da za poti v Liechtensteinu skrbi država, ki ima zaposlene štiri
ljudi za dela na poteh, poti pa nadzira član LAV. Koča Pfälzer Hütte ima približno 100 ležišč in letos
slavi 75 let, zato je bila v zadnjih letih modernizirana – uredili so novo kuhinjo, sanitarije, ogrevanje
vode s pomočjo sonca in instalirali tudi manjši fotovoltaični generator, ki pa vseeno ne nadomešča
diesel agregata, ki dela praktično cel dan. Koča ima dobro urejeno sušilnico za planinsko opremo – za
vpihavanje toplega zraka izkoriščajo kar toploto izpuha generatorja.
Delovno srečanje se je začelo že v petek zvečer in nadaljevalo v soboto. V dopoldanskem času
je potekala razprava glede dokočitve kriterijev za podelitev znaka “Okolju prijazne planinske koče”. O
teh kriterijih je bilo govora že pred dvemi leti, sedaj pa so en osnutek pripravili predstavniki CAI, ta
odgovarja standardu ISO 14000, drugega pa predstavniki DAV, OeAV in AVS. V razpravi, ki je
sledila se je izkazalo, da večina sodelujočih članic ne podpira italijanskega predloga, za katerega so
smatrali, da je preveč splošen in ustreza birokratom iz Bruslja, ampak podpirajo predlog DAV, OeAV
in AVS. Prevod kriterijev bomo objavili v naslednji številki Obvestil.
Predstavniki odgovornih za koče in pota so se kritično odzvali tudi na stališča predsedstva CAA
in odbora za varstvo gorske narave, ki so sprejemali nekatera stališča glede Eko znaka za koče mimo
njih. Sklenili so, da predsedstvu CAA predlagajo skupen sestanek z odborom za varstvo gorske narave
na katerem bi uskladili stališča in bi bil septembra 2003.
Po kosilu je sledila razprava o primerjavi oskrbniških in najemnih pogodb za planinske koče.
Izkazalo se je, da je PZS edina od članic CAA, kjer je večina koč v upravljanju planinskih društev. V
ostalih državah se planinske koče oddajajo v najem, vendar ne tako kot je navada pri nas, da se koča
odda v najem v celoti, ampak najemnik služi pri hrani in pijači in za to plačuje najemnino društvu,
prihodek od prenočišč pa gre v društveno blagajno, ki plačuje najemniku stroške pospravljanja sob. V

večini držav društva oddvajajo del dohodka od prenočnin v centralni sklad svoje zveze, ki je
namenjen investicijam v planinske koče. Denar iz tega sklada običajno dobe pomembne a
neprofitabilne koče. Koče, ki niso v najemu in jih upravlja centralna zveza so običajno le učni centri,
kot pri nas na primer PUS Bavšica.
Ugotovili smo, da problemov z najemniki, ki dostikrat ne spoštujejo hišnega reda in pravil, ki jih
postavlja centralna zveza nimamo le pri nas, ampak se z njimi srečujejo tudi v drugih državah. Imajo
pa tam precej učinkovit vzvod za “umirjanje” neposlušnih – konkurenco in veliko ponudbo za najem
koč.
Srečanje se je po vzponu na enega od bližnjih vrhov zaključilo v nedeljo 29. Junija. Prihodnje
leto bo srečanje v Nemčiji, gostitelj pa DAV.

Zapisal: Danilo SBRIZAJ, strokovni sodelavec

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

INVESTICIJE V PLANINSKE KOČE V LETU 2003
Planinska društva in Komisija za planinske poti so v letu 2003 prijavila skupaj 28. projektov za
ekološko sanacijo in obnovo planinskih koč in obnovo visokogorskIh planinskih poti v skupni
vrednosti 236.000.139 SIT. Od tega naj bi PD prispevala 84.932.139 SIT lastnih sredstev, iz drugih
virov (občine, sponzorji, posojila..) so pričakovala 63.574.000 SIT, iz proračunskih virov pa
87.494.000 SIT.
UO PZS je na svoji 7. seji dne 20 junija 2003 obravnaval in potrdil predlog razdelitve sredstev
MŠZŠ, ki ga je pripravila Gospodarska komisija UO PZS na svoji 4. seji dne 12. junija in in sprejel
sklep, da se sredstva MŠZŠ v znesku 15.000.000 SIT dodelijo za:
Prejemnik

Koča in opis predvidenih del

PD Ajdovšščina
PD Celje matica
PD Dovje Mojstrana
PD Jezersko
PD Kamnik
PD Radeče
PD Radovljica
PD Solčava
PD Tržič
KPP
PZS / GK
GK

Iztokova koča in koča A. Bavčerja dokončanje obnove koč
Kocbekov dom – obnova suhega stranišča
Aljažev dom – gradnja MČN in elektrifikacija
Češka koča – gradnja MČN
Zoisova koča - gradnja vetrnega generatorja
Zasavska koča – ureditev oskrbe z vodo in energijo
Valvazorjev, Pogačnikov in Roblekov dom – večje obnove
Klemenča jama – elektrifikacija in tovorna žičnica
Dom na Zelenici – obnova pogorele koče
obnova več poti
prispevek za strokovno službo PZS
prispevek za delo GK (sestanki, ogledi koč, sestanki s PD)
skupaj

Znesek SIT

Zap.št

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

500.000
500.000
1.000.000
1.000.000
500.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000
3.500.000
2.000.000
1.800.000
700.000
15.000.000

Že prej pa so sredstva športne fundacije prejeli:

Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prejemnik
PZS
PZS
PD LJ – MATICA
PD TRŽIČ
PD MEŽICA
PD ŠKOFJA LOKA

Koča in opis predvidenih del
Vzdrževanje in obnova visokogorskih planinskih poti
Adaptacije stavbe PZS – prostorov za izobraževanje
Dom na Komni – popotresna sanacija
Dom na Zelenici – obnova pogorele koče
Dom na Peci – dokončanje obnove
Rekonstrukcija in elektrifikacija koče na Blegošu
skupaj

Znesek SIT
3.000.000
5.000.000
15.000.000
5.000.000
3.000.000
7.000.000
38.000.000

Žal, vsem, ki so prijavili investicije za letošnje leto nismo mogli ustreči, saj smo letos od MŠZŠ
namesto pričakovanih (glede na prijave) 30. do 40. mio SIT prejeli le 15. mio SIT, kar predstavlja
25% manj sredstev kot v letu 2002.

Pripravil: Danilo SBRIZAJ, strokovni sodelavec

KOMISIJA ZA MUZEJSKO DEJAVNOST UO PZS
SLOVENSKI PLANINCI
V AKCIJI ZBIRANJA SREDSTEV ZA POSTAVITEV
SLOVENSKEGA PLANINSKEGA MUZEJAV MOJSTRANI

Na osnovi sklepov Skupščine PZS v maju 2002, ter na osnovi izdelanega idejnega projekta, je UO PZS,
07.03.2003 sprejel sklep:

PD naj prispevajo sredstva najmanj v znesku 35.000 SIT /
društvo, ki naj jih nakažejo na Transakcijski račun PZS, odprt
pri:
A banki Vipa, d.d. Ljubljana,
številka: 05100-8010489572 – SKLICNA ŠTEVILKA: 02.4000.

Zbrana sredstva bodo v letu 2003 porabljena kot delež sofinanciranja PZS za izdelavo
izvedbenih projektov stavbe Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.
S tem bodo podane osnove za pričetek uresničitve tega skupnega projekta PZS, Triglavskega
narodnega parka in Občine Kranjska gora.
V letu, ko praznujemo 110 let organiziranega planinstva na Slovenskem je primerno, da tej
bogati zgodovinski zapuščini zagotovimo mesto, ki ji gre. Zato pričakujemo, da se bodo akciji
pridružila vsa društva in prispevala svoj delež. S tem bomo slovenski planinci dokazali, da cenimo delo
preteklih generacij, ki so nam postavile osnovo za našo prihodnost.

Predsednica Komisije

Predsednik PZS

za muzejsko dejavnost PZS
mag. Slavica Tovšak

mag. Franci Ekar

KOMISIJA ZA PLANINSKA POTA UO PZS

NOVI MARKACISTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

V sobo 14. junija je bila v planinskem domu na Resevni podelitev značk markacist PZS tečajnikom, ki
so prav tu končali tečaj aprila 2001.

Potekla je dvoletna pripravniška doba 25 pripravnikom iz 11 PD iz treh MDO.
Podeljenih je bilo 18 značk (od št. 645 do 669), ostalih 7 bo podeljenih ob drugi priložnosti. Značke je
podelil načelnik podkomisije za vzgojo pri KPP Stanko Gašparič ob prisotnosti vodje tečaja Florjana
Nunčiča. Pred tem so si še ogledali delo, ki so ga opravili pred dvema letoma.
Za malico po podelitvi je prispeval SMDO.

Božo JORDAN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBČNI ZBOR OMS PODRAVJA

Vodniki in tudi oskrbniki planinskih koč opažamo, da se število pohodnikov in planincev v zadnjih letih
krepko povečuje, zato tudi vzdrževanje naših planinskih poti zahteva vedno več pozornosti in časa, pa
tudi usposobljenih ljudi - markacistov.V OMS Podravja je v 20. planinskih društvih vključenih kar 88
markacistov, ki vestno delajo na poteh od Donačke gore, čez Pohorje, Kozjak, Slovenske gorice vse do
meje s pomurjem.
Markacisti Podravja se vsako leto srečamo na občnem zboru. Letos smo se zbrali 29. marca
na kmečkem turizmu Brunček pod Urbanom. Največja gostinska soba se je kmalu napolnila z veselo
družbo, katere število članov se iz leta v leto povečuje.
Kratek kulturni program je izzvenel v ubranem petju moške vokalne skupine Mavrica iz
Jarenine pod vodstvom Branka Krajnca, učiteljica gospa Urška Kosi pa je z kratko igro učencev
osnovne šole Ludvika Pliberška Anje Godec, Mojce Andrilovič in Teje Kosi pričarala zadovoljen
nasmeh na obraze prav vseh prisotnih. Najlepši del programa pa je bilo za nas markaciste gotovo
razvitje naše zastave. Prvič v zgodovini obstoja območne markacijske skupine Podravja je s pomočjo
načelnika markacistov Slovenije Toneta Tomšeta in vodje meddruštvenega odbora Podravja Janka
Kovačiča zaplapolala naša zastava.
Občni zbor je potekal v zelo prijateljskem in prijetnem vzdušju, vodje markacijskih odsekov
pri posameznih društvih so v nekaj besedah opisali delo svojih markacistov v letu 2002. Na poteh so
opravili skupaj čez 3.200 delovnih ur prostovoljnega dela, da o kilometrih z avtomobili ne govorimo. V
lanskem letu smo uspešno izpeljali tečaj za markaciste in izšolali 29 novih markacistov, ki že vestno
delajo na terenu. V okviru tečaja so obnovili kovinska ter lesena varovala ob Lobnici ter slapu Šumik
na Pohorju. Naredili pa so še najdaljši most v okviru tečajev za markaciste, saj meri čez 14. metrov.
Ob vse Slovenski akciji Markirajmo Slovenijo smo izpeljali mednarodno akcijo z avstrijskimi markacisti
ter markacisti OMS Koroške na Kozjaški planinski poti od Remšnika do Radeljskega potoka. Vseh
udeležencev nas je bilo 30 in imeli smo se imenitno, saj smo izmenjali veliko izkušenj pri delu na

terenu. Ob koncu akcije smo sklenili, da moramo s takšnimi srečanji nadaljevati tudi v bodoče.
Načelnik markacistov Slovenije pa je predstavil novi in zelo težko pričakovani učbenik za markaciste.
Ob koncu zbora pa nas je čakala še ena zelo prijetna dolžnost. V letu 2000 smo naši Tatjani,
ki že vrsto let z veliko volje in srčnosti opravlja tajniško delo za našo območno markacijsko skupino,
zraven pa več kot pridno dela tudi kot markacistka in v zadnjem času kot markacist inštruktor
sodeluje tudi pri izobraževanju novih markacistov na tečajih, prvič podelili priznanje MARKACIST
LETA, ki je prav tako idejno in oblikovno delo podravskih markacistov. Od takrat priznanje redno
podeljujemo vsako leto in tokrat sta ga prejela markacijski odsek PD Paloma Sladki vrh za izjemno
delo na poteh okrog Šentilja ter g. Marjan Obrovnik iz PD Ruše, ki je s svojim delom na vseh
področjih posebej pa pri urejanju poti ob Lobnici pri slapu Šumiku priznanje resnično zaslužil.
Po mnogih letih, pa nam je na našem občnem zboru uspelo podeliti še najvišja priznanja PZS
Knafelčeve diplome. To je priznanje za življenjsko delo in veseli smo, da smo lahko priznanja podelili
g. Jožetu Predanu, g. Jožetu Brezniku iz PD Skalca Hoče in g. Vinku Dobrili iz PD Tam.
Žal pa moram opozoriti na slab odnos PZS do markacistov, saj je najvišje priznanje
markacistom za življenjsko delo - Knafelčeva diploma - v zelo slabem stanju. Je zelo obledela, saj je
verjetno minilo kar nekaj časa, odkar je bila natisnjena.
Markacisti Podravja predlagamo, da se uredi diploma v skladu z njeno vrednostjo, saj so kriteriji za
pridobitev diplome izredno strogi in naj bo tudi diploma temu primerna.
Ob koncu zbora smo se prepustili odlični umetnosti Brunčkove kuhinje ter njihovemu
rumenemu muškatu, ob tem pa smo kot pravi in veseli Štajerci razdrli marsikatero pametno in veselo.
Markacistom, ki so v letu 2002 aktivno sodelovali v akcijah pa smo v imenu MDO Podravja podelili
kape z napisom »markacist«.
Pred nami pa je znova čas, ko bomo morali markacisti prijeti za delo. Če bi se kateri izmed vas
drage bralke in spoštovani bralci želel priključiti našim vrstam, bomo zelo veseli. za vse informacije
pa lahko pokličete na PD Maribor Matica, kjer vam bo naša prijazna tajnica Tatjana rada postregla z
vsemi informacijami. Telefonska številka je: 02 / 2512 962. O naši dejavnosti pa lahko preberete tudi
na spletni strani na naslovu
pdmbmatica@email.si

Lep markacijski pozdrav in varno hojo po naših poteh vam želim.
Zapisal:
vodja območne markacijske skupine Podravja
Boris PUČKO

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

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE UO PZS
PONOVNI RAZPIS
za II. tečaj za pridobitev strokovnega naziva VARUH GORSKE
NARAVE

Odbor za usposabljanja pri Komisiji za varstvo gorske narave PZS ponovno razpisuje II. tečaj
za pridobitev strokovnega naziva VARUH GORSKE NARAVE.

Tečaj po potekal v treh različnih planinskih kočah in bo trajal 6 dni (3 vikende), in sicer: 30. in 31.
avgusta 2003; 27. in 28. septembra 2003 ter 4. in 5. oktobra 2003.
Tečaj je namenjen predvsem planincem, ki že vodijo odseke za varstvo narave in GS v PD ali
Odbore za varstvo gorske narave pri MDO in tistim, ki bodo to opravljali v prihodnje ter drugim
ljubiteljem narave, za katere se odločijo v posameznem PD.
Na tečaj se lahko prijavi kandidat, ki je star 18 let in ima dokončano V. stopnjo izobrazbe.
Že pridobljeni strokovni nazivi v okviru usposabljanja pri PZS (MPS, VPZS, markacisti itd.), ne
izključujejo možnosti prijave. Predhodno pridobljena znanja (tečaj za gorske stražarje, planinska šola,
tečaj gorništva itd.) so zaželena.
Strokovni naziv bo pridobil tisti udeleženec tečaja, ki bo prisoten na vseh predavanjih in pri
praktičnem delu, najmanj pa pri 80 % števila ur, ki bo uspešno opravil pisni preizkus znanja – izpit in
30 dni po pisnem izpitu oddal seminarsko nalogo, pozitivno ocenjeno s strani izbranega mentorja.
Kotizacija za tečajnika je 15.000 SIT in mora biti plačana pred začetkom tečaja.

Prijave se zbirajo na predpisanem obrazcu, najkasneje do 15. avgusta 2003 pri Komisiji za varstvo
gorske narave UO PZS, 1001 Ljubljana, Dvoržakova ulica 9.
Obrazec za prijavo je bil objavljen v aprilski številki Obvestil PZS in tudi med novicami na
spletnih straneh PZS (Obvestila april 2003).
Dodatne informacije dobite pri strokovni sodelavki KVGN PZS (tel. 01 / 4345 689).

Vodja odbora za usposabljanje KVGN PZS
Rozi SKOBE

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI
VABIJO IN POROČAJO

VABIJO …

PLANINSKO DRUŠTVO AJDOVŠČINA
Obvešča, da so morali zaradi objektivnih razlogov spremeniti datum
praznovanja stoletnice društva.

PRAZNOVANJE NA ČAVNU BO 24. avgusta 2003

OBALNO PLANINSKO DRUŠTVO KOPER OBVEŠČA VSE
PLANINCE IN PLANINKE TER LJUBITELJE SLAVNIKA, DA BO
TUMOVA KOČA NA SLAVNIKU ZAPRTA OD 21.07. DO

14.08.2003.
Vse informacije dobite v društveni pisarni ob torkih in četrtkih od 17. do
19. ure v Kopru, Agrarne reforme 15 (telefon: 05/ 6273 060) ali v krajevni
skupnosti v Luciji, Obala 105 ob sredah od 18. do 20. ure.

PLANINSKO DRUŠTVO
»DRAGO BREGAR« LJUBLJANA
vabi na 5. spominski pohod Draga Bregarja, ki bo v soboto, 19.7.2003. Start pohoda bo ob 9,00 uri na
planini Blato. Hoje s postanki je za približno 5 ur. Pot vodi preko Fužinske planine (Blato – Laz –
Dedno polje – do planine Viševnik – planina pri Jezeru – Blato; kondicijsko bolje pripravljeni pa iz
Viševnika lahko nadaljujejo pot preko Pršivca na Vogar in do Stare Fužine). Startnina znaša 1.200 SIT
in vključuje golaž in čaj na planini Viševnik. Zaželjene so predhodne prijave skupin. Vse informacije in
prijave na telefonu 041/355 589 ali 01/ 5462 935.

PLANINSKO DRUŠTVO
POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA
vabi 20.07. na Kalški greben (2224 m) in 27.07. na Strelovec (1763 m). Vse informacije in prijave v
društveni pisarni Trg OF 16 v Ljubljani (telefon: 01/ 431 61 14).

PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA
letos praznuje PD Ribnica prav posebno obletnico: 10 let odkar je bila uradno odprta Planinska koča
pri Sv. Ani na Mali gori. Koča je bila zgrajena kot plod nešteto prostovoljnih ur zagnanih planincev in
tako tudi slovesno odprta 26. junija 1993.
10 let uradnega obratovanja koče ni malo! Ideja za zgraditev koče se je dokončno izoblikovala
na sestanku na Travni gori leta 1989, ko so se planinci zavestno odločili, da bodo naslednja leta svoj
trud pridno vlagali v nekaj dobrega in trdnega! Planinci, ki so bili pri gradnji koče zraven od prvega
dne v februarju 1990 do zadnjega dne, so: Marko Češarek, Roman Petelin, Andrej Ružman, Dušan
Nosan, Božo Kozina, Ciril Zbačnik, Janez Gorše, Jože Andoljšek in Zvone Oberstar. Seveda pa je
sodelovalo zraven še veliko ljudi, ki so pomagali po svojih najboljših močeh. Koča, ki stoji na temeljih

nekdanje kmetije (na višini 910 m), je od vsega začetka odprta ob vikendih in praznikih, v njej se
lahko okrepčamo, možno je tudi prespati. Koča spada med točke Razširjene slovenske planinske poti
in je uvrščena tudi v »Vodnik po planinskih postojankah v Republiki Sloveniji«. Ravno zaradi obletnice
otvoritve koče in 110-obletnice organiziranega slovenskega planinstva, vsestranskega dela planincev
ter predvsem kot povabilo in spodbuda za nadaljnja številna in upamo uspešna leta se je PD Ribnica
odločilo, da to obletnico tudi zaznamuje s prireditvami namenjenim širši javnosti – planincem,
obiskovalcem, ljubiteljem narave in ostalim, ki bi to radi šele postali.

OKVIRNI POTEK
in PROGRAM PRAZNOVANJA:

☺ Petek, 25. julij 2003:
- predavanje v Ribnici fotografa Jožeta Miheliča (TNP) o Triglavskem narodnem parku,
njegovem živem in neživem bogastvu z naslovom: »TNP po sledeh prvih raziskovalcev«,

☺ Sobota, 26. julija 2003:
- »Šola varne hoje«, ki bo namenjena vsem (od najmlajših do najstarejših), ki bi želeli
spoznati osnovna znanja gibanja v gorah ali bi enostavno radi svoje planinsko znanje obnovili
ali še obogatili. Izvedli naj bi predavanja in praktične dele naslednjih tem Planinske šole:
nevarnosti v gorah, varna hoja, osebna in tehnična planinska oprema, prehrana v gorah,
orientacija, prva pomoč, hoja po zelo zahtevnih poteh in uporaba samovarovanja, čelade,
izdelava vozlov itd. Predvideno je tudi sodelovanje gorskih reševalcev postaje GRS Ljubljana.
- ta dan se v popoldanskih urah obeta še presenečenje z družabnim delom,

☺ Nedelja, 27. julija 2003:
-

ta dan je žegnanje za sosesko Sv. Ane.

Vabljeni, da se nam pridružite!
Zaradi lažje organizacije »Šole varne hoje« so zanjo zaželene prijave - do četrtka, 24. 7. 2003, na tel.:
041/ 222-358 (Zdenka) ali 041/ 325-664 (Roman)!
Zdenka MIHELIČ

PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA
vabi na tele prireditve:
5.7.2003

Dan radovljiških planincev – srečanje bo posvečeno 70-letnici Roblekovega doma in 110-letnici
Planiske zveze Slovenije; ob 11. uri planinski program pri Roblekovem domu s kratkim kulturnim
programom, pozdravnim govorom predsednika PD Radovljica, nagovorom predstavnika PZS in
župana Občine Radovljica; ob 12.uri – sveta maša pri križu pod Roblekovim domom; po končanem
uradnem delu bo družabno srečanje članov planinskega društva Radovljica in ostalih planincev.
2.8.2003
od 12. do 15. ure glasbeno-planinska prireditev pri Roblekovem domu »Na Roblek bom odšel«, s
hišnim ansamblom »JOŽOVC« in klubom Avsenik iz Begunj. Zvečer bo na vrtu Gostilne Avsenik
planinski večer z živo glasbo;
23.8.2003
koncert pihalnega orkestra Lesce pri Roblekovem domu

29.8.2003
v okviru prireditev Rekreacijskega kluba Večno mladih fantov bo tradicionalni planinski ples v šotoru
pred Grajskim dvorom v Radovljici z naslednjimi spremljajočimi prireditvami:
prvenstvo v balvanskem plezanju
koncert pihalnih orkestrov
planinski ples z ansamblom »PTUJSKIH 5«
bogat srečolov

28.9.2003
Mednarodni triatlon GRS Slovenije za pokal Karavank
Vabijo tudi na delovne akcije društva v Trenti in pri Valvasorjevem domu.

SAVINJSKI MEDDRUŠTVENI ODBOR
skupaj s Koroškim in Zasavskim MDO prireja v četrtek, 28. avgusta 2003 ob 19. uri pri Goričarjevi
hiši v Mozirji, svečanost ob 110 letnici ustanovitve Savinjske podružnice SPD. Na svečanost vabijo
predstavnike in planince Planinskih društev Savinjskega MDO, MDO Koroške in MDO Zasavja, katerih
predniki so bili vključeni v takratno Savinjsko podružnico Slovenskega planinskega društva v Mozirju.

PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE
skupaj z Območnim združenjem ZB NOV Velenje prireja tradicionalno srečanje planincev in borcev
na GRAŠKI GORI, ki bo letos še posebej posvečeno 110 obletnici ustanovitve orednjega Slovenskega
planinskega društva. Srečanje bo v soboto, 6. septembra 2003 ob 11. uri. Pred tem bo pohod po
Šaleški planinski poti in delu poti XIV. divizije.

MDO ZASAVJA IN
PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA
vas vabita, da se v soboto in nedeljo, 6. in 7.9.2003 udeležite dvodnevnega izleta v Toscano, k
planincem skupine Lo scarpone iz Prata. Lanskega meseca maja je dvajset njihovih članov na čelu s
predsednikom Lucianom Lenzijem po sistemu petčlanskih štafet preteklo vso pot od Prata do Litije.
Tokrat so na vrsti litijski planinci, da jim obisk vrnejo. Prvi dan se bodo odpeljali do mesta Prato v
bližini Firenc. Ogledali si bodo staro mestno jedro s številnimi kulturnimi spomeniki. Znamenita je
njihova katedrala (Duomo) iz belega kamna albarese z vmesnimi pasovi zelenega marmorja in
zunanjo prižnico znamenitega renesančnega mojstra Donattela. Zanimiv je tudi lepo ohranjen grad
Castello dell'Imperatore, ki ga je dal zgraditi Frederick II. v 13. stoletju in je edini primerek švabske
srednjeveške arhitekture v severni Italiji. Zvečer se bodo udeležili slovesnosti v spomin na padle
partizane. Na tej slovesnosti bo potekal tudi protokolarni del našega obiska (pozdravi županov, itd).
V nedeljo bodo opravili turo v Prateške Apenine, ki se dvigajo nad mestom. Povzpeli se bodo na
Monte Cantagrilli (818m – hrib pojočih čričkov) in sosednji vrh Retaia (768m) s katerega je lep
razgled na Prato ter sestopili do koče Casa Bastone, kjer bodo gostje prateških planincev. Celotne
hoje je za 4,5 ure, oziroma 2,5 za tiste, ki bodo šli samo do koče. Cena prevoza je 6.000 SIT, čimprej
pa je potrebno poravnati akontacijo za rezervacijo prenočišča v višini 11 EUR. Prijave sprejemajo do
15.7.2003. Za dodatne informacije lahko pokličete organizatorja izleta Boruta Vukoviča (031 805
686).

POROČAJO …
PLANINSKO DRUŠTVO PTUJ
Zadnjo soboto v mesecu maju je planinsko društvo Ptuj pripravilo že 12. tradicionalni pohod po
Haloški planinski poti. Vsako leto prehodijo eno etapo poti, ki se vije od Borla preko haloških gričev
do Donačke gore. V celoti jo lahko pohodnik prehodi v 23 urah. Kdor se potrudi in vzame pot pod
noge, jo premaga celo v 13 urah, kar je nekaterim rekorderjem tudi že uspelo. Vendar društvenim
delavcem ne gre za podiranje rekordov, želijo si, da bi se zbrali prijatelji hoje in ljubitelji narave, ki še
znajo prisluhniti orkestru vetrov in tišini šelestenja v pomladnem gozdu. Planinci iz vseh društev okoli
Donačke gore – štajerskega Triglava – so se potrudili, da so poti označene in urejene, in da z
bližnjicami pohodniki ne bodo pomagali k eroziji, ki že načenja strma pobočja gore. Letošnje
prireditve in tradicionalni pohod so namenjene praznovanju planinskih jubilejev od 110.letnice
slovenske planinske organizacije, 50-letnici planinskega društva Ptuj in 20.letnici Haloške planinske
poti.

Viktorija DABIČ

PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA
7.6.2003 sta Janez Razpotnik in Goran Turudič preplezala Hudičev steber v Prisojniku, Nina Podlesnik
in Peter Zupančič pa severni raz Mojstrovke. Istega dne je deset članov AO splezalo Spodnji steber v
Brani.
Tradicionalnega pohoda pa velikolaški kulturni poti se je 8.6.2003 udeležilo 33 planincev
upokojencev. Izlet je bil tokrat res kulturen, saj se jim je pridružil Boris Žužek in Šmartna, ki jim je
povedal veliko zanimivega o pisateljih Franu Levstiku, Josipu Stritarju in Primožu Trubarju. Pohod
namreč poteka čez njihove rojstne kraje.
Slovesnosti ob 50-letnici PD Rimske Toplice na Kopitniku se je 8.6.2003 udeležilo tudi 15
litijskih planincev. V vlogi praporščaka se je tokrat prvič preizkusil Peter Kokošar. Obenem je potekalo
tudi tradicionalno srečanje zasavskih planincev. Darilo je planincem iz Rimskih Toplic v imenu vseh
zasavskih planinskih društev izročil predsednik MDO Borut Vukovič. Lep kip dveh konjev na zadnjih
nogah je izdelal Bojan Štine, ki ustvarja na Javorju ob Badjurovi krožni poti. Med hojo po tej poti si
kdaj le vzemite čas in si oglejte kaj ustvarja. Mojster vas bo gotovo vesel.
Ledeniškega tečaja v pogorju Monte Rose se je v času od 21.6. do 23.6.2003 udeležilo 8
članov AO. "Pešci" so osvojili Ludvigsshohe (4.341m), smučarji pa Punta Gniffeti (4.554). Večina še ni
bila na takšni višini, vendar so se vsi dobro držali.
Izleta upokojenske sekcije v gore nad Krvavcem se je 21.6.2003 udeležilo 42 planincev.
Osvojili so vrhove Košutno, Kompotelo, Vrh Korena in Zvoh. Za marsikoga je sestop ob jeklenicah
predstavljal hudo preizkušnjo, vendar so jo vsi srečno prestali.
Izleta na Jezerski Stog se je 21.6.2003 udeležilo 10 planincev, ki so kljub megli na vrhu
neizmerno uživali na planini Krstenici.
Izleta na Menino planino se je 25.6.2003 udeležilo 31 savskih planincev. Na planini Biba so
dan državnosti proslavili s himno in priložnostnim programom.
(Iz Obvestil PD Litija, št. 70, julij 2003)

PLANINSKO DRUŠTVO RUŠE
Sprejeli so poročila odsekov, komisij in odborov v preteklem letu ter potrdili društveni plan za leto
2003. Učenci OŠ, člani zmagovalne ekipe »Ledenica« in državni prvaki, so se zahvalili za trud in delo
Darinki Jesenko, Miru Jauševcu in Iztoku Urlavbu. Franček Hribernik je podelil značke za prehojeno
Haloško pot Vinku Cafu, za prehojeno Ruško pot pa: Rudiju Šenekerju, Simonu Smolarju, Darji Smolar,
Milanu Valenčaku, Antonu Robniku, Francu Štamferju in Srečku Pirnatu. Predsednik društva pa je
nagrade podelil tudi ekipi Ledenice: Mateji Kirbiš, Nejcu Kozarju, Tanji Pečnik in Marjetki Žvikart ter
se jim zahvalil za dosežene izjemne rezultate. Izmed 35 ekip iz Slovenije so zasedli 1. mesto in si
priborili Zelenovodne dogodivščine na mednarodnem taboru v dolini Aoste v Italiji.

Izvolili so tudi nove člane UO PD, NO in Častnega razsodišča.
Spomladi 2004 organizira Mičo Plohl treking pod Mr. Everest, ki tudi zbira prijave.
(Po zapisniku občnega zbora PD z dne, 14.3.2003)

PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽE
sprejeli so poročila o društvenem delu v preteklem letu. Zaradi težav pri oskrbovanju Zavetišča v
Gozdu, ki zapade pod predpise, ki veljajo za gostinske lokale se prične s postopkom za pridobitev
dokumentacije za oddajo v najem. Pripombo glede članarine 2003 bodo posredovali PZS. Občni zbor
je poleg predstavnikov društev Kočevja in Radovljice, GRS in Ovčarske skupnosti pozdravil tudi
podžupan g. Franci Praprotnik ter ponudil pomoč strokovnih služb občine. Medsebojno sodelovanje
je pohvalil tudi g. župnik Alfonz Grojzdek.
(Po zapisniku občnega zbora PD z dne, 8.3.2003)

PLANINSKO DRUŠTVO TRBOVLJE
je na rednem občnem zboru sprejelo poročila o delu odborov, odsekov in komisij. Prav tako so
sprejeli tudi poročili Nadzornega odbora in Častnega razsodišča. Sledili so pozdravi udeležencev, ki so
izrazili pohvalo za društveno delo, saj kot je izhajalo iz posameznih poročil je bilo delo vseh organov
uspešno. Ker je bil občni zbor hkrati tudi volilna konferenca so izvolili nove člane Upravnega in
Nadzornega odbora ter častnega razsodišča. Predsednik društva in gospodarskega odbora je Vili
Treven.
(Po zapisniku občnega zbora oz. volilne konference PD z dne, 27.4.2003)

PLANINSKO DRUŠTVO RIMSKE TOPLICE
na seji UO PD so pregledali tekoče delo, se dogovorili o pripravi izletov in dogovorili priprave na
izvedbo praznovanja 50-letnice društva. Glede prispevka za Slovenski planinski muzej je UO društva
sklenil, da nakazilo na PZS ne bo izvršeno, ker izvajajo nujna gradbena dela na koči in jim primanjkuje
denarja za redno društveno delo in obnovo koče.
(Po zapisniku UO in NO PD z dne, 12.05.2003)

Seja je bila namenjena pripravam izvedbe slovesnosti ob društveni petdesetletnici, pregledali pa so
tudi potek rednih del na koči, obravnavali gradivo za sejo Skupščine PZS ter pripravili analizo srečanja
starejših planincev in srečanja Zasavske mladine na Šmohorju.
(Po zapisniku UO in NO PD z dne, 4.6.2003)

PLANINSKO DRUŠTVO
POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA
pregledali so realizacijo sklepov prve seje UO PD in predlagali, da načelniki pripravijo predloge
sestave odsekov ob upoštevanju želja članov, ki so jih izrazili v novoletni društveni anketi. Na 1.
sestanek odseka se povabi tudi predsednika PD. Vsi načelniki odsekov pripravijo predstavitev odseka
in fotografije za objavo na spletni strani društva. Gradiva zbira Boštjan Kropivšek
(bostjan.kropivsek@telekom.si).
Na podlagi navodila o finančnem in računovodskem poslovanju UO imenuje Komisijo za
ureditev arhiva finančne društvene dokumentacije, ki pregleda dokumentacijo od leta 1992 in jo
ustrezno arhivira oz. uniči. Nadalje predlagajo, da se prouči predlog uvedbe postopka za opustitev
označene planinske poti Želimlje – Kurešček.
Podan je bil predlog za povračilo stroškov in nagrajevanje ekipe za oskrbo Poštarskega doma
na Vršiču, ki ga je UO PD potrdil. Potrdili pa so tudi revalorizacijo honorarjev strokovnih delavcev PD.
Obravnavali so gradivo za Skupščino PZS in za delegata imenovali Stanka Jakija ter se seznanili
s poročilom o zbiranju sredstev za 50-letnico PD. Odločili so, da bodo za lektoriranje 200 strani
besedila za zbornik, ki predstavlja precejšen strošek, poiskali najboljšega ponudnika. Društvena
pisarna, poverjeniki in ostali nadaljujejo z zbiranjem prispevkov med člani za žebljičke pri izdelavi
novega društvenega prapora.
Matjaž Pirš pa je podal poročilo o izvršenih izletih v mesecu aprilu in maju 2003; poročila so
posredovali tudi: predsednik PS Nova Gorica Joško Štrukelj, načelnik seniorskega odseka Stanko Jaki
in predsednik PS Novo mesto Peter Luzar. Vsi predsedniki odsekov oz. navzoči na seji pa so podali
tudi poročila o svojem delu..
Predlagali so, da se letošnji Dan planincev prestavi v Kamniško Bistrico, saj je lokacija pri
Krnskih jezerih neprimerna. Sprejet pa je bil tudi sklep, da se PZS nakaže 35.000 SIT kot delež
sofinanciranja za izdelavo projektne dokumentacije Slovenskega planinskega muzeja.
(Po zapisniku 2. seje UO PD z dne, 14.5.2003)

PLANINSKO DRUŠTVO ŽELEZAR ŠTORE

Ugotovili so, da iz prejšnjih zapisnikov niso realizirali popravila fotokopirnega stroja. Sprejeli so sklep
o nakazilu 35.000 SIT prispevka PZS za izgradnjo Slovenskega planinskega muzeja. Pripravili bodo
vlogo za sofinanciranje športnih dejavnosti občine Štore, saj izpolnjujejo vse pogoje, ki so navedeni v
razpisu, ki je izšel v Štorskem občanu. Zbirajo pa tudi sredstva za železarski pohod na Golte.
(Po zapisniku redne seje UO PD z dne, 3.6.2003)

PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO
pregledali so realizacijo sklepov zadnje seje in ugotovili, da je prireditev »S kolesom na Čreto«, katere
organizator je bil Tone Ferme, v celoti uspela. Udeležencev je bilo 80. Žal so prejeli negativen odgovor
za postavitev sanitarij (gradbeni kontejner) ob plezalni steni na Vranskem, ker bi kvaril izgled okolice.
Imenovali so delovni skupino, ki naj ugotovi možnost nabave in postavitve Vegradovih sanitarij.
Planinskega tabora se bo letos udeležilo 10 otrok in trije spremljevalci. Društvo prispeva ½
stroškov otrokom, 20.000 SIT spremljevalcema in enemu spremljevalcu plača celotne stroške.
Tone Ferme, predsednik gospodarskega odseka je poročal o opravljenem in načrtovanem delu
pri adaptaciji koče. Prvi prispevek je dalo GG Mozirje v vrednosti 170.000 SIT. Brez cca 600.000 SIT ne
morejo pristopiti k adaptaciji, zato je Tone Ferme zaprosil, da vsak član po svojih močeh pomaga pri
gradnji. Kljub temu, da denarja še nimajo, so se odločili, da adaptacijo prijavijo na UE ter na eni
prihodnjih sej imenujejo gradbeno komisijo.
Tradicionalni pohod na Čreto bo 25.6.2003. Za pohodnike se skuha enolončnica (jota) ali
pasulj. Pohod bo potejal iz dveh smeri: iz Stopnika ga bo vodil Tone Ferme, iz Vranskega pa Marjan
Štrumbelj. Na predlog Francija Čulka se za prostovoljne prispevke potavi skrinjica zunaj objekta.
Predsednik društva Boštjan Semprimožnik seznani odbor:
-

o sestanku gorske straže in o davčni politiki, ki je bil v Ljubljani;

-

da sta ga poklicala bivša interesenta za dežurstvo v koči; UO odloči, da prejmeta 20%
izkupička za delo;

-

letošnjega Rokovnjaškega pohoda se je udeležilo 11 članov; društvo sprejema
pobudo za izpeljavo pohoda v zadnjem vikendu maja 2004;

-

izlet v Avstrijo – Obir bo 14.6.2003;

-

izlet na Rombon je uspel; prispevek udeležencev je 30.000 SIT; morebitno razliko do
polne cene plača društvo.

(Po zapisniku UO in NO PD Vransko z dne, 5.6.2003)

MEDDRUŠTVENI ODBOR
KAMNIŠKO BISTRIŠKEGA OBMOČJA
PREDSTAVITEV
MDO KBO je bil ustanovljen 12.06.1996 na pobudo posameznih planinskih društev. Zaradi povečanja
števila planinskih društev in lažjega sodelovanja med njimi se je MDO Ljubljana razdelil na: MDO
Ljubljana, MDO Kamniško Bistriškega območja, MDO Notranjske in MDO Dolenjske (kasneje ukinjen).
V MDO KBO so vključena tale planinska društva: Kamnik, Komenda, Domžale, Moravče, Blagovica,
Janez Trdina Mengeš, Onger Trzin, Bajtar Velika planina in Postaja GRS Kamnik.
Ustanovni člani MDO KBO so bili: Peter Lavrič, Stanko Jaki, Slavko Rajh, Stane Simšič, Dušan
Štefula, Mira Babnik, Bojan Pustotnik, Marjan Kobav, Lojze Kahne, Janez Slokan, Franci Vesel in Franc
Peterca.
V Upravni odbor so bili izvoljeni: Alojz Kahne (predsednik), Marjan Kobav (podpredsednik),
Mira Babnik (tajnica) in kot člani predsedniki oz. predstavniki posameznih planinskih društev, ki so
vključena v MDO KBO. V takšni zasedbi MDO KBO deluje še danes.
MDO KBO je vezni člen med planinskimi društvi in Planinsko zvezo Slovenije. Predsednik MDO
je tudi član UO PZS. V okviru MDO KBO deluje več sekcij, in sicer Mladinski odsek, vodniški odsek,
odsek za varstvo gorske narave in Komisija za planinske poti.
Sedež MDO KBO je na Planinskem društvu Kamnik, Šutna 42, 1241 Kamnik.

MEDDRUŠTVENI ODBOR GORENJSKE
je obravnaval poročilo o delu organov MDO in uresničevanju sklepov po 19. seji ter gradivo za
Skupščino PZS. Ob pregledu poročila o delu UO PZS in njegovih organov so bili mnenja:
-

da KA UO PZS ne prikazuje dejanskega stanja ter da so problemi v ljudeh vodstva te
komisije;

-

da bi bilo smiselno Komisijo za tekmovalno turno smučanje vključiti k alpinizmu;

-

da ima Komisija za odprave v tuja gorstva finančno stanje neurejeno prav tako, kot
alpinisti; neurejeno pa je tudi sodelovanje s Komisijo za alpinizem;

-

da bi bilo pri PV potrebno dodelati sistem dopisništva; prevladati bi moral amaterski
pristop nad profesionalnim;

-

da je potrebno delo MDO krepiti tudi v prihodnje;

-

da se delo ostalih komisij lahko oceni kot dobro, le kolektivno vodstvo Mladinske
komisije se je izkazalo kot neučinkovito.

Več razprave je bilo ob obravnavi poročila Gospodarske komisije UO PZS, kjer so bili mnenja, da bi
društva potrebovala vsaj svetovalno pomoč pri investicijah v opremo in pri zahtevnejših gradbenih
posegih. V društvih je prisotno nezaupanje, ker so deležna predvsem zahtev po spoštovanju Pravil o
upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč, Gospodarska komisija pa jih ne seznanja tekoče z
novostmi na področju gospodarjenja v planinskih kočah. Sprejet je bil sklep, da naj GK UO PZS
pripravi seznam društev, ki so prejela sredstva za investicije in tistih, ki so bili zavrnjeni. Prav tako naj
GK UO PZS pojasni pri katerih investicijah društev se vključuje GK. Strokovna služba PZS naj društva
dosledno seznanja o razpisih in drugih možnostih pridobivanja sredstev za društveno delo, investicije
in izvajanje društvenih programov.
Prav tako je bilo kar nekaj pripomb na plačevanje stroškov dela strokovne službe iz postavke
GRS Slovenije ter izpostavljeno vprašanje društvene odgovornosti oz. predsednika društva v kolikor je
v okviru PD tudi GRS, ki ni samostojna pravna oseba.
Za članarino so menili, da je preveč zakomplicirana in predlagali, da se zmanjša število
kategorij. Stroške za izdelavo izkaznice in Planinskega koledarčka za tekoče leto naj se iz članarine
izloči in se jih poravnava sproti glede na potrebe društev oz. članov.
Marica Okršlar je v nadaljevanju dejala, da je bil letošnji Zbor gospodarjev slabo organiziran,
prav tako predstavitve podjetij Eta in Kolinska. Predstavniki GK na vprašanja niso podali ustreznih
odgovorov. Zaradi uskladitve cen med PD bo sklican sestanek PD Gorenjskega MDO.
Nadalje so sprejeli sklepe, da:
-

se iz sredstev za organizacijo prireditev prispeva 80.000 SIT za Dan gorenjskih
planincev (Vajnež, 25.6.2003)

-

se srečanja zamejskih planincev (8.6.2003 – Preneberg nad Dolino pri Trstu) udeleži
čim več članov planinskih društev gorenjske

-

MDO da pozitivno mnenje za sprejem PK Škofja Loka v članstvo PZS in MDO
Gorenjske

-

Se s PK Kranj opravi razgovor glede na njihovo neaktivnost v odnosu do MDO, saj so
že eno leto člani, vendar se na povabila ne odzivajo

-

Društva takoj poravnajo vse finančne obveznosti – tudi tiste do PZS

-

Društva vprašalnike, ki so jih prejela s strani PZS takoj izpolnjene vrnejo naslovniku

-

Bodo obnovili 1. slovensko kočo na Planini za Liscem in jo odprli 19.7.2004; koča
(delno bivak) bo dobro izhodišče za Črno prst

-

Bodo obnovili pot Savica – Komna

-

Se vseh prireditev v letošnjem jubilejnem letu udeleži kar največ članov društev in
ljubiteljev gora.

(Po zapisniku 20. seje MDO Gorenjske z dne, 20.5.2003)

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

IZ DRUŠTVENIH GLASIL …

NAŠ PLANINEC
glasilo PLANINSKEGA DRUŠTVA DOL PRI HRASTNIKU
v jubilejni številki, ki je namenjena 50-letnici društva in 110-letnici SPD prinaša prijetno branje.
Objavili so zapisnik ustanovnega občnega zbora, ki je bil 20.9.1953 ob 8,30 uri v dvorani gasilskega
doma na Dolu. V sliki in besedi prikažejo Dom na Gorah od idejnega osnutka do izgradnje, ki je bila
sklenjena 20.8.1961 – »Srečen dan«, kot je zapisano, pa do kasnejše obnove in ureditve okolice. Slike
pa s kratkimi komentarji prikažejo tudi delo in druženje v letih nastajanja in društvenega delovanja. In
čisto na koncu so slike lično urejenega 50-letnega društvenega arhiva s 5000 planinskimi
fotografijami in planinska soba – vse pa delo prizadevnega društvenega delavca Draga Kozoleta. In
kot so zapisali »Vsak Vaš obisk v teh prostorih bo našemu urejevalcu gotovo dajal novih življenjskih
moči! Nasvidenje!«

VIHARNIK
glasilo PLANINSKEGA DRUŠTVA VIHARNIK LJUBLJANA
druga letošnja številka prinaša obvestilo o odprtju spletne društvene strani www.drustvo-pdviharnik.si
Objavljali bodo tedenske izlete, sklepe sestankov, novosti na področju planinske literature, se
posvetili društveni zgodovini,… objavili tudi (delno) vsebino Viharnika, odprli fotogalerijo izletov…
odprli pa bodo tudi forum, kamor bodo zapisovali kritične ocene, kaj vse bi se dalo še bolje urediti,
kaj manjka in obiskovalci bodo lahko zastavili tudi vprašanja o opremi planinca. Vabijo na ogled
spletne strani in zbirajo mnenja, da bi jo čim bolj približali obiskovalcem. Poleg programa izletov in
kratkih obvestil je objavljen tudi razpis za tabor v Koči pod Bogatinom, ki ga bo društvo organiziralo v
času od 4. do 9.8.2003. V rubriki Dobro je vedeti pa Bine Mlač predstavi »plasti v oblačilih«. In na

koncu še povabilo članom, da poravnajo letno članarino in po svoji presoji, v kolikor niso A člani
planinske organizacije, plačajo dodatno zavarovanje.

GORE
glasilo PLANINSKEGA DRUŠTVA DOMŽALE
v uvodu predsednik društva kritično ocenjuje minulo Mednarodno leto gora 2002. Glasilo pa prinaša
zanimivo branje tako o 50-letni zgodovini Domžalskega doma na Mali planini, povabilu na prireditve
ob letošnjem društvenem jubileju in jubileju planinske organizacije, članarini planinskega društva za
leto 2003, popustih za prenočevanje v planinskih kočah in v Domžalskem domu ter o ostalih
ugodnostih za društvene člane, o dodatnem zavarovanju, popustih pri nakupu planinske opreme,
nekaj besed o Planinskem vestniku in Planinskem koledarčku. Objavili so tudi vozni red javnega
prevoza do ustaljenih gorniških izhodišč v svoji okolici, vozni red žičnic na Veliko planino ter koledar
društvenih akcij in akcij Mladinskega odseka. Popolen je tudi seznam društvenih vodnikov in vodnic
ter mentorjev planinskih skupin na osnovnih šolah Domžale in Brdo. Poleg kratkih zapisov s potepanj
najdete še recept za zdravo življenje s športom, ki je projekt Odbora športa za vse Olimpijskega
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez s katerim želijo vsem prebivalcem Slovenije približati
šport v prijazni in zdravi obliki. Dodatne informacije o akciji dobite na spletnem naslovu
http://www.oks-zsz.si/recept/
Objavljena je društvena kronika od januarja do aprila 2003 ter članski vprašalnik s katerim se prvič v
društveni zgodovini lotevajo ugotavljanja članskih pričakovanj. In še spletni naslov društva, ki bo
deloval od 1.6. dalje: http://www.planinskodrustvo.domzale.si

KUMSKI KAŽIPOT
četrta številka je povabilo na občni zbor planinskega društva KUM Trbovlje, ki je bil 17.5.2003.
Objavljena gradiva so poročilo o uspešnem društvenem delu v preteklem letu združeno z zanimivimi
članki in navodili za vsakega planinca. Tudi opozorilo, da pred udeležbo na zimskem izletu ali pohodu
preverite njegovo zahtevnost ni odveč. In za konec…. Le pogum in zagotovo boste prišli tudi na Kum.

BILTEN, št. 4
je izdalo PLANINSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ
objavili so poročilo o društvenem delu v letu 2002 ter program za leto 2003. Niso pozabili na opremo
planinca, na članarino in ugodnosti članov PD Črnomelj. Članki pa bralca seznanijo z doživetji na
potepanjih po slovenskih in tujih gorah. Jezikovni kotiček prinaša zanimivo vprašanje ali Mangart ali
Mangrt in še, kdaj velika začetnica zemljepisnega imena pri večbesednih naselbinskih imenih.
Prispevki vodnikov so namenjeni opremi. In še povabilo bralcem, da vzamejo v roke Planinski vestnik
– najboljšo slovensko planinsko revijo in postanejo njen naročnik, saj mesečna naročnina znaša le
toliko kot: tri kavice, dve pivi, dve škatli cigaret ali avtobusna vozovnica v Semič in nazaj, ali kino
vstopnica. Celoletna naročnina pa znese samo 35 litrov bencina.

GLASILO ŠMARNOGORSKO
glasilo PLANINSKEGA DRUŠTVA ŠMARNA GORA
bralec prebere poročilo o društvenem delu v letu 2002 in program za leto 2003 pod katerim je Marjan
Kovačič zapisal »Ne preveč dolgovezit, potruditi se bomo morali k temu, da spravimo v naše vrste kaj
mladine.« Po objavljenih poročilih in člankih o izletih se jim bo verjetno ta želja izpolnila.

(Po zapisnikih občnih zborov planinskih društev in Meddruštvenih odborov planinskih društev ter
glasilihplaninskih društev povzetke pripravila Jana RACMAN.)

OBVESTILA …

ČLANE

PLANINSKE

ZVEZE

SLOVE-NIJE

(društva,

klube,

postaje

GRS)

NAPROŠAMO, DA NAM TAKOJ PO PREJEMU TEGA OBVESTILA, V KOLI-KOR
TEGA ŠE NISO STORILI OB PRVEM OBVESTILU, POŠLJEJO PO-TRDILO O
REGISTRACIJI, KI GA JE IZDALO MINISTRSTVO ZA FINANCE – DAVČNA
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE.
TISTE ČLANE PZS, KI ŠE NISO ODDALI OBRAČUNA IN NAKAZALI PRISPEVKA
ZA PLANINSKO ZVEZO SLOVENIJE PA PONOVNO PROSIMO, DA SPOŠTUJEJO
DOGOVORJENE ROKE PLAČIL. CELOLETNI OBRAZEC OBRAČUNA ČLANSKIH
ZNAMKIC JE BIL OBJAVLJEN V OBVESTILIH PZS, št. 6/2003 IN NA SPLETNI
STRANI http://www.pzs.si.
Strokovna služba PZS

Komisija za planinske poti UO PZS in Gorska reševalna služba Slovenije prosita vse
planince, da o morebitnih poškodbah na planinskih poteh obvestijo Planinsko zvezo
Slovenije:
Telefon: 01/ 4345 690, 01/ 4345 680 FAX: 01/ 4345 691
ali pisno na naslov:

Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana
(el. pošta: info@pzs.si)
Komisija za planinska pota UO PZS
Gorska reševalna služba Slovenije

KOMISIJA ZA PLANINSKA POTA UO PZS naproša vsa planinska društva,
ki še niso poslala seznama planinskih poti, ki jih vzdržujejo, da to store
TAKOJ. Seznam posredujte na obrazcu na naslov Planinske zveze Slovenije,
Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana ali na naslov el. pošte: info@pzs.si. Podatke
KPP UO PZS potrebuje za vzpostavitev katastra planinskih poti.

Za dodatne informacije pokličite na tel.: 01/ 4345 690 (g. Danilo
SBRIZAJ).

TELEFONSKE ŠTEVILKE
STROKOVNE SLUŽBE PZS

TAJNIŠTVO
4345 680
GENERALNA SEKRETARKA PZS
4345 682
PLANINSKA ZALOŽBA
4345 684
GRSS, SKLAD OKREŠELJ
4345 685
KA,KOTG,KŠP,PV
4345 686
RAČUNOVODSTVO
4345 687
BLAGAJNA
4345 688
MK,KVIZ,VK,KVGN

4345 689
GK,KPP,KMS
4345 690

FAX

4345 691

Ker večina društvenih delavcev še vedno
ne upošteva uradnih ur v Strokovni
službi PZS, jih ponovno objavljamo:
STROKOVNA SLUŽBA PZS:

PLANINSKA ZALOŽBA:

Ponedeljek od 8. do 14. ure Ponedeljek od 8. do 17. ure
Sreda
od 8. do 15. ure Sreda
od 8. do 15. ure
Petek
od 8. do 14. ure Petek
od 8. do 14. ure

Ponovno prosimo, da ukrep razumete
kot
prispevek
k
boljšemu
delu
Strokovne službe PZS !

AKTUALNI ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA
s sestanka predsednikov MDO (14. junij 2003)

1.

Društvena priznanja preko MDO so včasih v zamudi, kar otežuje tudi delo Odbora za priznanja
PZS. Tudi utemeljitve so nesprejemljive ali celo z zelo skromno obrazložitvijo. Tudi na to temo bo
potrebno kaj več spregovoriti na seminarju septembra ali oktobra.

2.

Poročila in programi dela MDO za leto 2002 in 2003 niso bila poslana po dogovoru. Tudi zato bo
problematično financiranje MDO. Poslati je potrebno tudi zgodovinski razvoj MDO in nosilce
funkcij.

3.

Ob 110 letnici izvesti srečanje planinskih veteranov PZS (zadolžena Danilo Škerbinek in Adi
Vidmajer). Kot veterane se vabijo vsi, ki so rojeni leta 1938 ali starejše – torej starost nad 65 let.
Sezname vabljenih veteranov pošljejo MDO, na osnovi razpisa, na PZS.

4.

Muzejska dejavnost pri PZS bo težko pridobila od vseh društev predvidena finančna sredstva po
35.000 SIT/društvo. Verjetno bo potrebno vloge usmeriti tudi na občine in druge institucije.

5.

GRS Maribor ne more pridobiti soglasja s strani MDO Podravja, ker njihova pravila niso v skladu
s Statutom PZS.

6.

Sodelovanje komisij/odborov PZS z odbori pri MDO je slabše, predvsem z MK – Pomurje –
Podravje … Ta problem naj se razreši na PZS.

7.

Seminarji za društvene delavce se prično z DDV v Ljubljani. Vsi ostali seminarji bodo v mesecu
oktobru.

8.

Finančno poslovanje za MDO opravlja PD, ki ga izbere MDO, kar ni protizakonito. Nakazila za
MDO s strani PZS bodo realizirana, glede na prispela sredstva PD od članarine.

9.

Delo z mladimi po MDO je potrebno pospešiti, saj so nekateri MDO še na mrtvi točki.

10. Članarina 2003-2004 naj bo konkretna glede na starostne kategorije.
11. Organizacija občnih zborov, svečanih prireditev, obletnic koč, društev, ipd. naj bo obeležena s
simboli planinske organizacije (grbi, zastave, …) saj gre za odnos do lastne dejavnosti in
organizacije.

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mesečno

Izdajatelj:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana

Uredniški odbor: Alojzija KORBAR TACAR (odgovorna urednica), Jana RACMAN (tehnična urednica)
ter člani:
Slavica TOVŠAK, Jože MELANŠEK, Emil PEVEC, Natalija MAROVT

Tisk:

PAPIRNA GALANTERIJA Marko RAVNIKAR, s.p., Kajuhova 2, 1230 Domžale

Naklada:

1450 izvodov, brezplačno, julij/avgust 2003

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 680. Pišete nam lahko na
naslov Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana (fax: 01/ 4345 691). El. pošta:
info@pzs.si ali jana.racman@pzs.si. Zaželjeno je, da prispevke napisane z računalnikom, pošljete na
naslov elektronske pošte ali na naslov PZS na disketi.. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja,
povzemanja ali delnega objavljanja prispevkov. Uredništvo sprejema prispevke do zadnjega dne v
mesecu za naslednji mesec. Za septembrsko številko Obvestil PZS prosimo, da prispevke
posredujete izjemoma najkasneje do 16. avgusta 2003.

