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AKTUALNO

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE VABI

Planinstvo je tesno povezano z naravo, saj se celotna njena dejavnost odvija v naravi in to v vseh letnih
časih ter v skoraj vseh življenjskih obdobjih.
Poligon planinske dejavnosti je odvisen od vremenskih razmerij. V zimskem času imamo možnost
obiskovati gore, ki so lažje dostopne in to tudi v snežnih razmerah. Visokogorje je tokrat dostopno le
tistim, ki jih privlači turno smučanje in so vešči hoje po zahtevnih terenih v težkih razmerah, torej tudi
tistim, ki jih privlači meja možnega. Vsekakor pa imamo vsi možnost gibanja in s tem direktno lahko
vplivamo na svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih.
Pomlad pa nam že odpira dostopnost gora vse više in više. Dan se daljša, sneg se umika proti
vrhovom visokogorja in želja po gibanju, ki se po končani smučarski sezoni mora nekam preusmeriti,
sedaj pritegne vse nas, ki nam je narava blizu saj smo del nje. Tistim, ki zaradi kakršnega koli vzroka v
času zime niso bili aktivni, nudi možnost krajših izletov na okoliške griče. To jih postopno pripravi na
zahtevnejše in daljše ture. Zmernost in vztrajnost sta še vedno tista pravila, ki na dolgi rok najdlje
pripeljeta človeka. Ta pojav se najbolj izraža prav pomladi, ko smo vsi polni načrtov glede vključevanja v
aktivnejše preživljanje prostega časa. Zavedamo se pomena gibanja za naše zdravje. Narava pa nam
poleg gibanja nudi še neizmerno možnost odkrivanja sprememb, ki jih narava prinaša z vsakim dnem,
vsakim tednom. Pomladne rože so prve znanilke pomladi. Sledijo jim ptice, ki se ženijo na pomlad. Listi, ki
odevajo drevesa pomladi pa dobro kažejo mejo med zimo in pomladjo, ki se vsak teden više pomika proti
vrhovom gora v pozni pomladi. To moramo pokazati svojim otrokom, to moramo doživeti sami.

Poletje je čas, ko večina ljudi zelo aktivno preživlja svoj prosti čas. Narava nas vabi s svojo bližino
in cenenostjo. Noben šport ni tako dostopen kot ravno planinstvo. Slovenci imamo to srečo, da smo
lahko aktivni kjerkoli v Sloveniji. Vsak kraj ima kakšno bližnjo goro, ki vabi, da se povzpnemo nanjo. Želja,
da spoznamo tudi ostale vrhove nas vodi skozi celo življenje in tako lahko spoznamo tudi večino naših
gora. Prvim obiskom sledijo ponovitve. Te so lahko povsem drugačne že zaradi druge smeri dostopa in
ista gora je s tem nekoliko drugačna. Koliko možnosti imamo vemo tisti, ki smo velik del svojega življenja
preživeli med spoznavanjem teh prijateljev, ki nas tako vabljivo čakajo, da jih obiščemo. Koliko doživetij
in koliko lepote je skrito v teh planinskih turah, koliko odrekanj in premagovanja krize lastnih teles ter
končno koliko zmagoslavja in ponosa na osvojenem vrhu. Tako bogastvo in tolikšna kompleksnost pa
nudi vsakomur nekaj, kar je pisano prav na njegovo dušo. Vse to pa krona še spoznanje, da smo nekaj
naredili za svoje zdravje. Spoznanje, da lahko hodimo nam ni nekaj, kar bi imelo svojo posebno ceno in
težo vse do tedaj, ko nam je to odvzeto pa naj bo to le zaradi krajše bolezni, ali pa tudi zaradi hujše
poškodbe. Takrat si vsak želi tega, da bi se še kdaj povzpel do svojega najljubšega vrha. Cilj je postavljen.
Njegova privlačnost pa človeka zanimira do te meje, da zmore, vsaj večino od nas.
Poleti ima večina od nas dopust, otroci in mladina pa počitnice. Kje je lepše preživljati prosti čas
kot v planinah, na svežem zraku, med odkrivanjem novih krajev, osvajanjem novih vrhov. Dnevi so dolgi,
vreme večinoma lepo in zavest, da bomo skrbeli za svoje zdravje, so trije dejavniki, ki nas prepričajo v
odločitev, da gremo. Narava nas vedno sprejme v svoj objem, tako tiste ki planinarimo, občasno spotoma
nabiramo še zdravilne rastline za domačo lekarno, nabiramo gobe in borovnice, naredimo kakšno
fotografijo, kot tiste, ki si postavljajo hitrostne cilje ter zmorejo veliko več kot večina od nas.
Jesen s svojimi barvami povabi v gozd vse nas na prav poseben način. Doživetja, ki nam ga nudijo
zadnji obiski visokogorja v tem letu, ko se vsakič vprašamo, je to naš zadnji letošnji dvatisočak, so
nekakšna poslavljanja od »najvišjih«. Krajši dnevi, slabše vreme in služba nas počasi omejujejo in tako
smo pred zimo zadovoljni že z »manjšimi« dosežki. A kot sem omenila na začetku, vsak vrh šteje.
Spoznati moramo celo abecedo, da lahko pišemo. Spoznati moramo večino vrhov, da smo planinci,
planinci s spoznanji nabranimi v vseh letnih časih.
Upam, da sem uspela povezati naravo in zdravje. Povezati cilj in način. Cilj je zdravje, način pa
planinstvo. Poligon je narava in že smo pri združevanju obeh. Narava je zdravje in če obrnemo, zdravje je
v naravi in z naravo. Uživajte v obeh – naravi in zdravju.

Zapisala Alojzija KORBAR TACAR,
generalna sekretarka PZS

TISTE ČLANE PZS (društva, klube,…), KI ŠE NISO ODDALI
OBRAČUNA IN NAKAZALI PRISPEVKA ZA PLANINSKO ZVEZO
SLOVENIJE PONOVNO PROSIMO, DA TO STORE TAKOJ,
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PORAVNANA ČLANARINA ZA LETO 2003 !
Strokovna služba PZS

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
NA SEJMIH ŠPORTA IN NARAVA ZDRAVJE

V letošnjem septembru
smo sodelovali na sejmu
Športa in v oktobru na
sejmu Narava zdravje, ki
sta bila na Ljubljanskem
razstavišču.
Z veseljem ugotavljamo,
da se je Mladinska
komisija
(MK)
PZS
izredno potrudila pri
pripravi obeh sejmov saj
so brezhibno izpeljali
organizacijo. Pri tem pa
so dodali še svoje ideje o
poživitvi dejavnosti na
sejmu.
Obiskovalcem so nudili in-formacije glede včlanjevanja v PZS, naročanja PV, nakupa naše planinske
literature in zemljevidov, koriščenja naših planinskih šol in ostalih planinskih dejavnosti. Izredno
povpraševanje obiskovalcev je bilo tudi po preventivni literaturi Gorske reševalne skupnosti Slovenije, ki
so jo delili. Na žalost pa je bilo le-te mnogo premalo saj je bila želja po »biti informiran« veliko večja kot
so jim po odločitvi GRS S lahko nudili. Tukaj bi tudi država morala nameniti več posluha za preventivno
dejavnost te komisije, da bi potem lahko nudili ljudem tako pomoč, ko si jo danes ena sodobna družba
tudi želi. Seznanjali so zainteresirane tudi glede odprtosti planinskih postojank v jesensko-zimskem času
ter vršili prodajo planinskih edicij in koledarja PZS.
Sejma se je udeležilo tudi veliko šol, ki smo jim nudili informacije glede tečajev, prostorskih
kapacitet v planinskih kočah, literature ter zgodovine slovenskega planinstva.
Ugotovili smo, da je bilo odziv javnosti, nad našo predstavitvijo dejavnosti, izredno velik. Ljudem
je godilo, da njihova »matična hiša«, kot imenujejo PZS, tudi ostalim nečlanom PZS pove, kaj vse se
dogaja v planinskih vrstah. Pohvale smo slišali tudi z vrst novinarjev in predstavnikov vlade.

Predsednik PZS, g.mag.Franci Ekar se je na sejmu Narava zdravje srečal z g. mag.Janezom
Kopačem, ministrom za okolje in prostor Slovenije (glej fotografijo). Pogovarjala sta se o aktualnih
problemih slovenskega planinstva, naših naporih glede okoljevarstva, iskanja možnosti medsebojnega
sodelovanja in skupnega nastopanja.

Zapisala: Alojzija KORBAR TACAR
________________________________________________________________________________

PREGLED SESTAVE KOMISIJ/ODBOROV UO PZS

MLADINSKA KOMISIJA
Pristojni podpredsednik PZS:
DANILO ŠKERBINEK

JURE CENCELJ – predsednik
MARTIN ŽVANUT – podpredsednik

Člani:
Tomaž Mikeln, Mateja Matajurc, Janko Tominšek, Petra Podhraški, Nina Ozimic, Boris Ban, Tanja Žele,
Karmen Konkolič, Matija Iskra, Izidor Močilnik, Maja Koprivšek, Blaž Češka, Tomaž Kocjan, Matjaž Hafner,
Rok Brilej, Neva Zupanc, Zdenka Mihelič, Dušan Prašnikar, Borut Vidovič, Andrej Rožič
KOMISIJA ZA
VARSTVO GORSKE NARAVE

Pristojni podpredsednik PZS:
ADI VIDMAJER

ROZALIJA SKOBE – v. d. načelnice
Člani:
dr. Milan Naprudnik, Katja Šnuderl, Peter Skoberne, Avgust Šturbej, Darja Jenko, Miro Mlinar, Tina Mikuš

VODNIŠKA KOMISIJA
Pristojni podpredsednik PZS:
DANILO ŠKERBINEK

FRANC GRIČAR – načelnik
Člani:
Rudolf Skobe, Katja Kadiš, Matjaž Hafner, Pavel Lesjak, Bojan Rotovnik

KOMISIJA ZA
VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
Pristojni podpredsednik PZS:
DANILO ŠKERBINEK

RUDOLF SKOBE – načelnik
BORUT PERŠOLJA – namestnik načelnika

Člani:
Bojan Pollak, Božo Jordan, dr. Milan Naprudnik, Stojan Burnik, Klemen Medja, Franjo Krpač, Marinka
Koželj – Stepic, Matjaž Šerkezi, Pavel Oman, Jože Bobovnik, Stane Gašparič, Franc Gričar

KOMISIJA ZA
ODPRAVE V TUJA GORSTVA
Pristojni podpredsednik PZS:
TONE ŠKARJA

TONE ŠKARJA – načelnik
TOMAŽ JAMNIK – namestnik
Člani:
Viktor Grošelj, Zoran Jerin, Bojan Pollak, Roman Robas, Franci Savenc, Igor Tekavčič, Evgen Vavken

KOMISIJA ZA ALPINIZEM
Pristojni podpredsednik PZS:
TONE ŠKARJA

ANDREJ ŠTREMFELJ - načelnik

Člani:
Gregor Kresal, Gregor Lačen, Blaž Navršnik, Roman Robas, Tanja Grmovšek, Miha Marenče, Peter
Mežnar, Matjaž Šerkezi, Jernej Bevk

KOMISIJA ZA ŠPORTNO PLEZANJE
Pristojni podpredsednik PZS:
TONE ŠKARJA

TOMO ČESEN - načelnik
Člani:
Betka Galičič, Dušan Planinc, Igor Jamnikar, Jure Klofutar, Marjan Kozmus, Miha Kuhar, Borut Kavzar,
Albin Simonič

PLANINSKI VESTNIK
Pristojni podpredsednik PZS:
TONE ŠKARJA

VLADIMIR HABJAN – odgovorni urednik
Člani uredniškega odbora:
Andrej Stritar, Andrej Mašera, Marjan Bradeško, Marjeta Keršič-Svetel, Mateja Pate, Emil Pevec

ZALOŽNIŠKI ODBOR
PLANINSKE ZALOŽBE
Pristojni podpredsednik PZS:
mag. SLAVICA TOVŠAK

BOŽIDAR LAVRIČ - predsednik
Člani:
Stanko KLINAR, Ana KOKALJ, Božo JORDAN, Avgust STUŠEK

KOMISIJA ZA
TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE
Pristojni podpredsednik PZS:
TONE ŠKARJA

JANEZ KRČ - načelnik
Člani:
Stojan Burnik, Davo Karničar, Drejc Karničar,
Marko Lihteneker, Klemen Medja, Iztok Tonejec
in Brane F. Žagar.

GOSPODARSKA KOMISIJA
– OŽJA SESTAVA
Pristojni član P UO PRS - predsednik PZS: mag. FRANCI EKAR

KOVAČ METOD – načelnik GK
dr. JANEZ DUHOVNIK – namestnik načelnika in vodja Gpk GK PZS

Člani:
Žunec Jožef - MDO Koroške, Kodre Jože - Savinjski MDO, Pečovnik Anton – Savinjski MDO, Eržen Miro –
MDO Gorenjske, Štefula Dušan – MDO Kamniško Bistriški, Goršič Marko - Notranjski MDO, Janez
Omahen,- MDO Ljubljana,Angel Keber – Posoški MDO, Jože Šušteršič - MDO Zasavja, Franc Vračko –
MDO Podravja, Martin Šolar – predstavnik TNP

ČLANI GRADBENE PODKOMISIJE
dr. JANEZ DUHOVNIK – vodja podkomisije
BORUT ŽELEZNIK – namestnik vodje
Martin Šolar – predstavnik TNP, Miha Kajzelj – MDO Ljubljana, Dretnik Drago – MDO Koroške, Tavčar
Zvone - MDO Gorenjske, Štefula Dušan – Kamniško Bistriški MDO

ČLANI PODKOMISIJE ZA UPRAVLJANJE PREMOŽENJA
KOVAČ METOD - vodja podkomisije
Pečovnik Anton MDO Savinjske, Bobovnik Jože – MDO Podravja, Goršič Marko - Notranjski MDO, Aleš
Jenko – MDO Ljubljana

KOMISIJA ZA PLANINSKA POTA
Pristojni podpredsednik PZS:
ADI VIDMAJER

TONE TOMŠE - načelnik
JOŽE ROVAN - namestnik načelnika
(vodja tehnične podkomisije)
Vodja katastra poti:

BOŠTJAN GORTNAR
Predstavnik KPP v KVIZ:
GAŠPARIČ STANKO
Predstavnik KPP v KEUPS:
UROŠ VIDOVIČ
Člani:
Petkovšek Marinka, Marovt Jože, Klenc Jože, Florijan Nunčič, Zlatko Segulin,
Skladiščnik:
GORAZD HACE

KOORDINATOR ZA HELIKOPTER:
RUDI LANZ, PRIMOŽ ŠTUCIN, ZUPANČIČ MARKO

RAZŠIRJENA SESTAVA:
ALBIN ŽNIDARŠIČ, PUČKO BORIS, DONŠA FRANC, FAJFAR FRANC, ČERNIGOJ VALTER, ALOJZ ŠALEHAR,
GLASENČNIK IGOR

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA
SLOVENIJE
Pristojni podpredsednik PZS:
DANILO ŠKERBINEK

KOMISIJA ZA GRS S:
TONI SMOLEJ – načelnik
DANI KOPUŠAR – namestnik
JOŽE ROŽIČ – namestnik
Aleš Zupanc – tajnik, Franci Telcer – blagajnik, Danilo Škerbinek – član predsedstva IKAR, Bine Vengust –
častni načelnik KGRS S, Robert Klančar – načelnik PGRS Bohinj, Lado Mrakič – načelnik PGRS Bovec,
Matej Zaluberšek – načelnik PGRS Celje, Klemen Volontar – načelnik PGRS Jesenice, Drejc Karničar –
načelnik PGRS Jezersko, Janez Podjed – načelnik PGRS Kamnik, Tomaž Jamnik – načelnik PGRS Kranj,
Janez Kunstelj – načelnik PGRS Kranjska Gora, Brane Žorž – načelnik PGRS Ljubljana, Ljubo Hansel –
načelnik PGRS Maribor, Janez Brojan – načelnik PGRS Mojstrana, Franci Telcer – načelnik PGRS Prevalje,
Franc Košir – načelnik PGRS Rateče, Toni Smolej – načelnik PGRS Radovljica, Zvone Korenjak – načelnik
PGRS Škofja Loka, Žare Trušnovec – načelnik PGRS Tolmin

SEKRETARIAT KGRS S
Janez Brojan – načelnik podkomisije za letalsko reševanje, Eva Pogačar – načelnica Podkomisije za
medicino, Ivan Šturm – načelnik podkomisije za vzgojo in reševalno tehniko, Janez Kosec – načelnik
podkomisije za informatiko in analitiko, Igor Potočnik – načelnik podkomisije za reševanje izpod plazov,
Damjan Gašperin – načelnik podkomisije za zveze, Marko Pogorevc – načelnik podkomisije za opremo

NADZORNI ODBOR KGRS S
Janez Podjed – predsednik, Stane Rotar – član, Miroslav Pogačar – član

ČASTNO RAZSODIŠČE
Tomo Sbrizaj – predsednik, Matej Brajnik – član, Franci Golmajer - član

UPRAVNI ODBOR USTANOVE SKLAD OKREŠELJ
ZVONE KORENJAK – predsednik

Člani:
Aleš Zupanc, Iztok Mlekuž, Albin Vengust, Alojz Jerman, Andrej Žemva, Peter Sušnik, Dani Kopušar, Ivan
Rudolf – NLB, Franci Ekar – PZS, Danica Kranjc – RTV

KOMISIJA ZA ŠTIPENDIRANJE
KSENJA PREŽELJ – predsednica
Člani
Tomaž Jamnik,Filip Bence, Radon Florjan, Davo Karničar, Bernard Cuder

NADZORNI SVET
Peter Keše, Danilo Škerbinek, Jošt Razinger

ODBOR ZA PRIZNANJA

JOŽE MELANŠEK – predsednik
Člani:
Darko Butinar, Dragica Onič, Rudolf Skobe, Franc Svetina

KOMISIJA ZA MUZEJSKO DEJAVNOST
mag. SLAVICA TOVŠAK – predsednica
Člani:
Eli Gradnik, Tone Tomše, Borut Peršolja

PRAVNA KOMISIJA

MILAN MESOJEDEC – predsednik
FRANC GORIŠEK – namestnik
Člani:
Vili Treven, Metod Kovač, Aleš Maček, Janez Volkar, Bruno Fras

KADROVSKA KOMISIJA
Predsedstvo UO PZS: mag. Franci Ekar, Adi Vidmajer, Tone Škarja, Danilo Škerbinek, mag.
Slavica Tovšak

ODBOR ZA GORSKO POPOTNIŠTVO
JANEZ PRETNAR – predsednik
Ciril Tovšak, dr. Miha Zajec, dr. Tomaž Vrhovec, Janez Kratnar, Ladislav Győrfi, Gregor Sluga

ODBOR ZA ČLANSTVO
DANILO ŠKERBINEK - predsednik
Člani:
Drago Ergaver, Jože Stanonik, Tomo Šetina, Jure Cencelj

DELOVNA SKUPINA
ZA ORGANIZACIJO DELA PZS
JOŽE MELANŠEK – predsednik
Člani:
mag. Franci Ekar, Matjaž Hafner, Alojzija Korbar Tacar, Rudolf Skobe, Danilo Škerbinek

DELOVNA SKUPINA
ZA INFORMATIKO
ALOJZIJA KORBAR TACAR – koordinator
Člani:
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 – mladinska komisija, 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

ter člani organov - izvoljeni na Skupščini PZS

ČASTNO SODIŠČE:
TOMISLAV KOCUVAN - predsednik
ALEŠ MAČEK – tožilec
Člani:
Stanislav Brodarič, Dragica Onič, Franci Steiner, Vili Treven

NADZORNI ODBOR
FRANC KOCBEK – predsednik
Člani:
Franc Bečan, Terezija Moretti, Lojze Motore, Teodor Vodovnik

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

IZ DELA PREDSEDSTVA UO PZS

Predsedstvo UO PZS je imelo 23. sejo 29. septembra 2003 in je obravnavalo naslednje teme:
1.

Pregled in sprejem zapisnika 21. in 22. seje P.UO PZS, z dne 11. 08. in 01. 09. 2003, s poročilom o
izvajanju sklepov ter poročilo o neopravljenih nalogah sej UO PZS in predsedstva UO PZS v letu 2003
/Priloga SKLEPI-UOPZS/ ( tiskovne konference, stiki z javnostjo,…);

2. Poročilo generalne sekretarke PZS za mesec september 2003;
3.

Pregled zapisnika 8. seje UO PZS, 26. 09. 2003 - dopolnitev osnutka …, opredelitev do pooblaščenih
oz. neopredeljenih nalog, gradiv … razprav na 8. seji UO PZS;

4.

Obravnava osnutka REBALANSA II/03, osnutka SANACIJSKEGA PROGRAMA na obdobje 3, ali 5 let ter
Osnutka za obremenitev komisij za skupne stroške PZS in strokovno službo PZS: opredelitev in
usmeritev P. UO;

5.

Obravnava elementov osnutka PROGRAMA DELA in FINANČNEGA NAČRTA za leto 2004, na podlagi
sklepov in predlogov: opredelitev P. UO PZS;

6.

Predlog dnevnega reda za 24. sejo predsedstva UO PZS, dne 06. 10. 2003 in predlog dnevnega reda
25. seje predsedstva UO PZS, 03. 11. 2003;

7. Predlog dnevnega reda za 9. sejo UO PZS, 24. 10. 2003, določitev glavnih točk dnevnega reda;
8. Obravnava predlogov za priznanja;
9.

Zniževanje stroškov fotokopiranja in nova organizacija fotokopiranja; Program racionalizacije za leto
2003 in 2004…;

10. Predlog za določitev trajnega datuma Dneva slovenskih planincev vezanega na obletnico prvega
pristopa na vrh Triglava in pobuda za spremembo znaka PZS…;

11. TEKOČE NALOGE PREDSEDSTVA UO PZS:
•

Komisije za mednarodno sodelovanje,

•

finančno poročilo o Dnevu planincev 2003, …

•

Cipra v Sloveniji;

•

Sklic sestanka na Bledu glede Slovenskega planinskega muzeja;

Predsedstvo UO PZS je imelo 24. sejo 6. oktobra 2003 in je obravnavalo naslednje teme:
1. Obravnava predloga REBALANSA II/03, predloga SANACIJSKEGA PROGRAMA na obdobje 3,ali5 let ter
predloga za obremenitev komisij za skupne stroške PZS in strokovno službo PZS: opredelitev in
usmeritev P. UO PZS.
2.

Obravnava elementov predloga PROGRAMA DELA in FINANČNEGA NAČRTA za leto 2004, na podlagi
sklepov in predlogov: opredelitev P. UO PZS, dne 29. 09. 2003.

3. Pregled in določitev gradiva za 9. sejo UO PZS, 24. 10. 2003.
4. Predlog dnevnega reda za 25. sejo predsedstva UO PZS, 03. 11. 2003.
5. Planinski muzej Mojstrana.
6.

Mesečni načrt dela strokovne službe PZS za oktober 2003 in poročilo o neopravljenih nalogah sej UO
PZS in predsedstva UO PZS v letu 2003.

7. TEKOČE IN SKUPNE NALOGE
PREDSEDSTVA UO
PROGRAM AKTIVNOSTI PZS OB
VSTOPU V EU…
-

Informacija o cenitvi objekta PZS - Dvoržakova 9

-

Predlog "vzorčnega" PRAVILNIKA KOMISIJE PZS

-

Kadrovska sprememba – predlog za novega člana UO PZS: Vlado Kladnik - namesto Alojza Kahneta iz
KB MDO,

-

"problematika" PD Celje - Planinski vestnik,

-

bodoče naloge predsedstva UO PZS in generalne sekretarke.

-

Informacija o novinarski konferenci, 8.10.2003

Sprejeti so bili sklepi, stališča in usmeritve Predsedstva UO PZS, ki so navodila za nadaljnje delovanje
PZS in njenih organov.
Alojzija KORBAR TACAR

ZAKON O LOVSTVU

Paninska zveza Slovenije, kakor tudi njeni organi in Upravni odbor ugotavljamo, da omenjeni zakon ni v
skladu s stališči, ki so bila z naše strani posredovana predsedniku Državnega zbora g. Borutu Pahorju.
Naše osnovno poslanstvo je bilo, da se zakonodaja, ki se nanaša na uporabo skupnega bivalnega prostora
oblikuje in pripravlja v sodelovanju z vsemi uporabniki, lastniki, naravovarstveniki, … V osnovi bi želeli
opozoriti, da zakon tudi ni usklajen z Zakonom o društvih.
Zakon v 35. členu v 2. točki navaja, da je za urejanje in označevanje poti potrebno pridobiti
soglasje Zavoda za gozdove (20. člen) ob dejstvu, da smo na 7000 km planinskih poti z več kot 105.000
markacijami prisotni v funkcionalni obliki. To so dejstva, ki jih vsebuje tudi predlog Zakona o planinskih
poteh. Določba pa je v popolnem neskladju tudi z Zakonom o gozdovih.
Za 36. člen omenjenega zakona je bilo že podano opozorilo s strani štajerskega področja, da je
nesprejemljivo zapiranje področij v času izvajanja lova ter da to ne more biti le enostranska domena.
Naravne habitate bomo lahko ohranjali le s skupnim delom, dopolnjevanjem in strokovnostjo.
Želeli bi opozoriti na 69. člen, ki določa, da je lovska dejavnost v javnem interesu. Planinska zveza
Slovenije ima troje časovno opredeljenih odločb statusa društva v javnem interesu, ki jih je pridobila s
strani ustreznih ministrstev. Kot nam je poznano takšna odločba za lovstvo ni bila izdana.
Posebno vprašanje pa predstavljajo lovski turizem, vodništvo ter preventivna dejavnost, saj je
nemalo primerov, kjer je bila pomoč strokovno usposobljenih planinskih delavcev, članov Gorske
reševalne službe Slovenije, na področju lovstva, v primeru reševanja, še kako potrebna.

Nekaj besed bi bilo potrebno nameniti tudi vprašanju infrastrukture, ki jo lovstvo brezplačno
izkorišča ter vprašanju društvene lastnine (56. člen - povračilo za vloženi kapital v zaščito zemljišč).
V osnovi naj bi bil zakon mednarodno (evropsko) razpoznaven, naravnan na zbliževanje sorodnih
dejavnosti in v osnovi zaščita za ohranjanje narave, skrb za ohranitev avtohtonih vrst favne in flore.
Predvsem pa bi se moralo v sodelovanje k pripravi vključiti Ministrstvo za okolje in prostor, ki oblikuje
varovanje površin.
Zaradi vseh neskladij predlagamo, da se omenjeni zakon zavrne ter vsebinsko uskladi z
institucijami civilne družbe ob upoštevanju množične populacije obiskovalcev neokrnjenega gozdnega in
gorskega sveta.
Ker je zadeva v interesu vseh državljanov pričakujemo, da boste vzeli na znanje, in da bomo
vsebino predloga »brez nas o nas« uredili kot veleva današnji čas.

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
generalna sekretarka
Alojzija KORBAR TACAR

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
Komisija za planinska pota
Načelnik
Tone TOMŠE
ŠTEVILKA: GS/0640
DATUM:

28.10.2003

Gradivo je bilo posredovano državnim organom in

predstavljeno na Novinarski konferenci 28.10.2003

KOMISIJE POROČAJO

VODNIŠKA KOMISIJA
Pri izdelavi pregleda udeležencev letnega izpopolnjevanja MDO Savinjske so pri objavi v prejšnji številki
Obvestil PZS pomotoma iz seznama izpadli: NARAKS FRANC KAROL (PD ZABUKOVICA), GOBEC JOŽE (PD
ŽELEZAR ŠTORE), RATEJ JOŽEF KONRAD, RATEJ ZLATKO in VOVK DANIJEL (vsi PD ŽELEZNIČAR CELJE).

KOMISIJA ZA MUZEJSKO DEJAVNOST

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ
Sklep UO PZS, so s polno zavestjo do sedaj uresničila naslednja PD:
Zap.št.

Dat.
nakazila
1
11.3.2003
2
8.5.2003
3
13.5.2003
4
19.5.2003
5
20.5.2003
6
22.5.2003
7
22.5.2003
8
23.5.2003
9
26.5.2003
10
26.5.2003
11
28.5.2003
12
29.5.2003
13
29.5.2003
14
30.5.2003

Vrednost
nakazila
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
10.000
20.000

Planinsko društvo
Marija Duhovnik
Lisca
Rašica
Matica Murska Sobota
Zagorje
Jakob Aljaž
Bohinj -Srednja vas
Javornik Koroška Bela
Paloma
Kranj
Domžale
Pošte in Telekoma Ljubljana
Zreče
Iskra Kranj

15
30.5.2003
16
3.6.2003
17
4.6.2003
18
4.6.2003
19
5.6.2003
20
6.6.2003
21
10.6.2003
22
20.6.2003
23
26.6.2003
24
30.6.2003
25
30.6.2003
26
3.7.2003
27
4.7.2003
28
7.7.2003
29
21.7.2003
30
19.8.2003
31
25.8.2003
32
27.8.2003
33
29.8.2003
34
1.9.2003
35
2.9.2003
36
8.9.2003
37
16.9.2003
38
17.4.2003
39
23.9.2003
40
24.9.2003
41
26.9.2003
42
26.9.2003
43
29.9.2003
44
30.9.2003
45
7.10.2003
46
7.10.2003
Zap.št. Dat.
nakazila
47 16.10.2003
48 20.10.2003
49 20.10.2003
50 22.10.2003
51 24.10.2003
52 29.10.2003
53
4.8.2003

50.000
35.000
35.000
35.000
10.000
35.000
35.000
30.000
35.000
35.000
15.000
35.000
35.000
30.900
15.000
30.000
35.000
35.000
15.000
35.000
35.000
15.000
20.000
10.000
20.000
10.000
35.000
10.000
17.500
15.000
20.000
15.000
Vrednost
nakazila
35.000
50.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
1.548.400

Ljubljana - Matica
Jesenice
Janez Trdina
Obalno PD Koper
Bovec
Škofja Loka
Bohinjska Bistrica
Velenje
Železar Štore
RTV
Žiri
Tabor Tabor
Polom
planinska družina Benečija
Avtotehna
Jezersko
Kamnik
Večer
Polzela
Ruše
Prevalje
Dramlje
Sovodenj
Panorama
Šoštanj
Saturnus
Nova Gorica
Žirovnica
Blagovica
Viharnik
Žečezničar Celje
Ljubno
Planinsko društvo
Tam
Gorje
Laško
Podbrdo
Medvode
Skalca Hoče
Pošta in Telekom Maribor
SKUPAJ

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI
VABIJO IN POROČAJO

VABIJO …
PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO
želi ohraniti običaj iz 18. stoletja, ko so laški tržani vsakih nekaj let v organizirani skupini obšli mejo
trškega »pomerja«. Letos organizirajo že 5. POHOD PO NEKDANJIH TRŠKIH MEJAH LAŠKEGA, ki bo v
soboto, 15. novembra 2003 s startom ob 9.00 uri z Orožnovega trga. Pot po obronkih na levem bregu
Savinje je za letošnji pohod speljana z železniške ali avtobusne postaje Laško preko križišča čez savinjski
most, dalje mimo hotela Savinja in pri Lekarni levo na Orožnov trg. V hiši št.2 je bil pred 150 leti
/17.12.1853/ rojen prvi načelnik SPD prof. Fran Orožen. Po krajši slovesnosti bodo pohodniki krenili na
pot ob 9.00 uri pod vodstvom vodnikov PD Laško. Pri gostilni »Čater« bo pot uradno zaključena in sledi
povratek v Laško. Hoje je za približno 3 ure.
Oprema za sredogorje, vremenu primerna in seveda nekaj hrane s pijačo v nahrbtniku. Topel
obrok lahko dobite v gostilni »Čater« na Marija Gradcu /telef.03 734 0680/ ali kasneje v Laškem. Pohod
bo ob vsakem vremenu.
Prihodi
obiskovalcem.

in odhodi vlakov iz smeri Zidani most in Celje omogočajo udeležbo mnogim

Dodatne informacije: Fanika Wiegele – 03 573 23 23 po 10.00 uri dopoldan ob delavnikih; Damjan Kolšek
– 03 573 23 22 po 15.00 uri in Marjan Čater 03 734 0680 prav tako po 10.00 uri.

Varen korak želi Planinsko društvo Laško
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA
vabi 14.12.2003 na tradicionalni 23. spo-minski planinski po-hod na Tisje.
Start bo med 7. in 10. uro pri Plečnikovem spomeniku v Litiji. Trasa pohoda
od Litije do Tisja ostaja takšna, kot jo zvesti udeleženci pohoda že dobro
poznajo in poteka preko Rozmanovega trga in Ježe do Zagorice, kjer se
povzpne na sleme nad Jablaniškim potokom. Pri kapelici nad Bajernikom
bodo pohodniki prečkali cesto Šmartno – Cerovica in se nato povzpeli čez
Jelšo in nad naselji Rodni vrh, Bič in Liberga do Tisja. Na Tisju bo ob 11. uri
krajša slovesnost. S Tisja pa se bodo pohodniki tokrat že četrtič podali po
nekoliko spremenjeni trasi čez Ježni vrh, Razbure in Višnji Grm do Velike
Kostrevnice, kjer bo zaključek pohoda. Hoje bo za 4 do 5 ur. Iz Velike
Kostrevnice bodo od 11. do 15,30 ure na vsake pol ure vozili posebni
avtobusi do ŽP v Litiji. Startnina znaša 400 SIT in je namenjena izključno kritju stroškov pohoda.
Udeležencem bodo na Jelši, Tisju, Ježnem vrhu in Veliki Kostrevnici na voljo brezplačen čaj. Planinsko
društvo pohod organizira spomin na bitko II. štajerskega bataljona na Tisju, na božični večer leta 1941.
Udeleženci pohoda prejmejo za večkratno udeležbo posebna
priznanja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLANINSKO DRUŠTVO
RAVNE NA KOROŠKEM
vabi na 11. nočni pohod ČEZ GORO K OČETU, ki bo v soboto, 20. decembra 2003. Odhod z AP na Ravnah
ob 17. uri. Če se pripeljete z lastnim avtobusom pa morate biti v Črni na Koroškem ob 17,45 uri.

Obvezne prijave (poimenski seznam zaradi prehoda meje) do srede, 17. decembra 2003 na telefon 02/
822 23 29 (Jože Žunec) ali na fax 02/ 821 53 51. Cena avtobusnega prevoza je 1.600 SIT, cena malice pa
700 SIT. Tura poteka od kmeta Lipolda v Koprivni do kmeta Raztočnika pri Železni Kapli (Avstrija).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PD Celje - Matica išče oskrbnike za svoji postojanki, Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m) in
Kocbekov dom na Korošici (1808 m), za planinsko sezono 2004/2005 z možnostjo podaljšanja
oskrbniške pogodbe. Kandidati naj predložijo program dela, opis dosedanjih izkušenj in kratek
življenjepis.Vloge pošljite na naslov: Planinsko društvo Celje - Matica, Stanetova ulica 20, 3000
Celje. Prednost imajo zakonski pari, od katerih ima eden kuharsko izobrazbo. Podrobnejše
informacije od torka do petka med 10. in 12. uro ( telefon 03/492-48-50).

__________________________________________________
___

POROČAJO …
PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE
je 15. oktobra 2003 začelo z odprto, zimsko planinsko šolo za odrasle: ki je bila načrtovana v
Programu dela in finančnem načrtu PD Velenje za leto 2003, z enakimi cilji in nameni kot v letu 2001
in 2002, s posebno dopolnitvijo na zimskih razmerah.
CILJI:
izvajanje planinske šole je bilo posvečeno 110 letnici SPD in Savinjske podružnice SPD ter 55 letnici
ustanovitve Planinske zveze Slovenije;
dati udeležencem osnovno in nadaljevalno planinsko vzgojo ter izobrazbo, v skladu s programom
planinske šole v zimskih razmerah!
NAMEN:
OMOGOČITI UDELEŽENCEM ODPRTE, ZIMSKE PLANINSKE ŠOLE, DA SE SEZNANIJO Z OSNOVAMI
VARNE HOJE V GORE, SPOZNAVANJEM GORSKEGA SVETA, ODNOSOM DO NJEGA IN LJUDI TER O
OSNOVNIH POGOJIH MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN ZAHTEVAH VARNE HOJE V GORE V ZIMSKIH
RAZMERAH!
POGOJI ZA UDELEŽBO SO BILI:
•

da so člani PD Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Škale-Hrastovec in Vinska gora - s plačano
članarino za leto 2003!

•

Člani sosednjih PD plačajo članarino v svojem PD!

•

Udeleženci krijejo samo stroške avtobusnega prevoza ob izvajanju tur.

ZAČETEK JE BIL 15. OKTOBRA 2003 pod pokroviteljstvom župana Mestne občine Velenje g. Srečka
MEHA v avli MO Velenje z OTVORITVIJO SLIKARSKE RAZSTAVE Ceneta GRILJCA, alpinista in
gorskega reševalca iz Kamnika, s kulturnim programom in tovariškim srečanjem. Cene GLILJC je
predstavil slike 14 osemtisočakov.
Delo se je nadaljevalo v sejni dvorani MO Velenje z URADNIM ZAČETKOM PLANINSKE ŠOLE:
Andrej KUZMAN je odprl planinsko šolo in pozdravil vse navzoče ter predstavil vodstvo planinske
šole:
Andrej KUZMAN

vodja planinske šole (podpredsednik PD Velenje),

Jože MELANŠEKnamestnik vodje PŠ (predsednik PD Velenje),
Milan DOMITROVIČ
tehnični vodja planinske šole (vodnik PZS) in
Franc MARŠNJAK
namestnik tehničnega vodje (podpredsednik PD Velenje).

Sledilo je predavanje z udeleženci planinske šole:
Cene GRILJC
Planine in gore v sliki ter besedi…kako sem postal slikar…
Jože MELANŠEK
Zgodovinski oris nastanka in delovanja Slovenskega planinskega društva;
Kamniške in Savinjske podružnice SPD > ustanovitev PZS in PD Velenje
Andrej KUZMAN in
Milan DOMITROVIČ
seznanitev s programom dela v bodoče:

06.11.2003 so bile obravnavane teme: Nevarnosti v gorah pozimi in najbolj pogoste nesreče…
/Danilo ŠKERBINEK/, Da bi bila hoja pozimi tudi zdrava /Dr. Janez POLES/ in priprave na 1. turo - ura
odhoda,16.11.2003 in potrebna oprema /Milan DOMITROVIČ, Franc MARŠNJAK/;
16.11.2003 je bila organizirana 1. tura: Velenje - Pungart - Ribniška koča in nazaj - zimski pohod
/osebna zimska oprema in pohodne palice/: med potjo orientacija na zimskem pohodu, geografska in
topografska orientacija, hoja pozimi in oprema v zimskih razmerah;
20.11.2003 so bile obravnavane teme: Značilnosti zimskega vremena /Marko PRIMOŽIČ/, potrebna
oprema planinca v zimskih razmerah, s posebnim poudarkom na pripravah na 2. turo /Milan
DOMITROVIČ in Franc MARŠNJAK/;
14.12.2003 je bila organizirana 2. tura: Zabukovica - sedlo Kamnik - Mrzlica in nazaj: v strmini pod
kočo na Mrzlici: postavimo vrvno ograjo, hoja z derezami in uporabo cepina; nevarnosti v gorah
pozimi in oprema za zimske razmere;
01.02.2004 je bila organizirana 3. tura: RADUHA (ali GOLTE): odvisno od vremenskih in snežnih
razmer. (Podroben načrt bo posredovan na pripravah 20/11-2003). Na zaključni turi bodo udeleženci
uporabili znanje pridobljeno na predavanjih in na predhodnih turah!
Vsi izvajalci so se odpovedali vsem stroškom in sprejemajo opravljanje svojih nalog kot izključno
prostovoljno delo!

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

MDO Zasavskih planinskih društev
na seji so uskladili termine za izvedbo občnih zborov; določili, da bo Dan zasavskih planincev
26.6.2004, združen s slovesnostjo ob 50-letnici otvoritve Zasavske koče na Prehodavcih, obravnavali
in potrdili predloge prejemnikov letošnjih najvišjih priznanj PZS in pregledali akcije, ki jih bodo izvedli
do konca leta 2003. Borut Vukovič, predsednik MDO je poročal o sodelovanju predstavnikov MDO
(PD: Zagorje, Kum, Hrastnik, Dol, Rimske Toplice, Laško) na slovesnosti ob 110-letnici Savinjske
podružnice SPD 28.08.2003 v Mozirju. Slovesnosti so se s prapori udeležili predstavniki vseh zasavskih
planinskih društev, ki jih je ob ustanovitvi pokrivala Savinjska podružnica. Ob tej priložnosti so
Savinjskemu MDO podelili tudi plaketo MDO Zasavskih planinskih društev.
Seznanili so se o uspešno sklenjenem izletu v Prato, ki se ga je udeležilo 43 planincev iz 8
planinskih društev Zasavja. Ker gre za prijateljsko planinsko povezovanje, jih je sprejel predstavnik
župana Ennio Saccenti, o čemer je naslednjega dne poročal tamkajšnji časopis, ki je najbolj razširjen v
Toscani, sledil je še sprejem na sedežu mestne četrti Prato Nord, zvečer pa so bili gostje domačinov v
Poggio Caianu. Naslednjega dne so se odpravili v Prateške Apenine ter osvojili vrhova Monte
Cantagrilli in Retaia. Od prateških planincev so se poslovili na prijetnem vrtu v predmestju Santa
Lucie. V prihodnjem letu načrtujejo obisk prateških planincev v Julijskih Alpah (Špik). Udeleženci izleta

so soglašali, da bodo prihodnje leto težko na enakem nivoju vrnili gostoljubnost prijateljem iz Prate.
Sklenili pa so, da se bodo potrudili.
Seznanili so se s poročilom o srečanju na razgledni tabli na Lisci, ki naj bi postalo tradicionalno
(11.9.2003). Prisotni so bili župani Sevnice, laškega in Radeč, podpredsednik PZS Danilo Škerbinek ter
planinci iz Sevnice in okoliša.Po kulturnem programu so si udeleženci na Razborju ogledali predstavo
Blaž Jurko na izpitu, ki so jo pripravili domačini in razstavo fotografij Vinka Šeška. Prihodnje leto bo
prireditev posvečena pohodništvu in planinskim potem ali pa izobraževanju in planinski šoli. MDO
ocenjuje, da je bila prireditev zgledno organizirana in izvedena, zato menijo, da je prav, da se
prihodnje leto udeleži čimveč predstavnikov ostalih društev.
Seja pokrajinskega odbora MO, ki je bila 12.9.2003 je beležila majjhno število prisotnih, zato
tudi ni bila mogoča odločitev o novem vodji pokrajinskega odbora, saj Rok Brilej zaradi oddaljenosti
ob selitvi te funkcije ne more več opravljati. Določili pa so koledar aktivnosti za prihodnje leto.
Na Dnevu slovenskih planincev v Vratih je sodelovalo okrog 200 planincev iz Zasavja. Ocena je
bila, da je bilo obiskovalcev relativno malo, k čemur je delno prispevalo dejstvo, da je bilo podobno
srečanje že na Krnu. Tudi srečanja na Krnu se je udeležilo okoli 100 planincev Zasavja. MDO izreka vse
priznanje sedmim zasavskim planincem, ki so kljub slabemu vremenu v štirih dneh prehodili vso pot
od Kala do Vrat in na slovesnost prinesli pozdravno pismo MDO. To so bili: Radovan Skubic in Franc
Fajfar iz PD Zagorje, Sandi Jerant iz PD Litija, Drago Verdel iz PD Trbovlje, Stane Lipoglavšek iz PD
Hrastnik, Marjan Čater iz PD Laško in Boštjan Pečnik iz PD Lisca.
Bojan Gorjup je poročal o tradicionalnem srečanju Savinjčanov in Zasavčanov, ki je bilo
14.9.2003 na Mrzlici. Opozoril je tudi na zahtevo ene od političnih strank, da bi na Mrzlici priredili
svoje strankarsko zborovanje, kar so v skladu z Vodili PZS (točka 3.5.) odklonili.
Projekt »Pohodne poti Posavskega hribovja« je predstavil Borut Vukovič. Kljub pomislekom,
da je nadelanih poti že preveč, je bil sprejet sklep o sodelovanju pri projektu. Nosilec projekta je
Center za razvoj Litija, ki je v preteklosti že pripravil sorodne projekte kolesarskih in konjeniških poti.
MDO se zavzema za to, da bi se poti s posebnimi oznakami označile samo na izhodišču in cilju, vmes
pa naj bi bile označene s planinsko markacijo.
MDO je podprl predlagane spremembe Pravilnika o izkaznici in vrstah članarine PZS, pri
čemer je predlagal, da se v 6. členu bolj natančno opredeli, kateri so s članarino nastali stroški. Na
predlog članarine, objavljene v Obvestilih PZS v mesecu avgustu ni bilo posebnih pripomb.
Kljub morebitnim pomislekom glede izvedbe izredne dopisne Skupščine PZS, je MDO
priporočil, da delegati pozitivno odgovorijo na predlagane spremembe Statuta PZS.
Jože Prah je prisotne seznanil, da prihodnje leto Sevniška planinska pot praznuje 30-letnico.
Jubilej bodo proslavili z dnevom pohodništva 22.5.2004. K sodelovanju vabijo vsa planinska društva.
Prisotni pa so se seznanili tudi, da bo v Čatežu 14.in 15.10. potekal IV. Kongres rekreacije.

(Po zapisniku seje MDO Zasavskih PD z dne, 25.9.2003)

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

PLANINSKO DRUŠTVO
POŠTE IN TELEKOMA Ljubljana
je 8. oktobra 2003 ob 50.letnici društva odprlo slikarsko razstavo udeležencev 17 slikarske kolonije
»Tine Horvat« Vršič 2003 v atriju poslovne stavbe Telekoma Slovenije PE Ljubljana, Stegne 19.
Otvoritev razstave likovnih del se je pričela s kratkim klturnim programom o pomenu
slikarske kolonije je spregovoril načelnik odseka za kulturo in propagando Janez Mežan. Kulturni
program je povezoval Lojze Cuznar.

Stanko JAKI

SLOVESNOST NA VRŠIČU
1.

V nedeljo, 7. septembra 2003 je planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana praznovalo 50 let
življenja in dela Poštarskega doma na Vršiču.

2. Praznovanje je bilo posvečeno tudi 50-letnici planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana.
3. Istočasno je potekalo tudi 36. srečanje planincev Pošte in Telekoma Slovenije.

Srečanja se je udeležilo 600 planincev planinskih društev Pošte in Telekoma Ljubljane, Celja, Maribora
ter prijateljskih društev iz Brežic, Jesenic, Kamnika, Ljubljane, Zagreba in reke. Kulturni program se je
pričel s Planinsko himno Triglav moj dom.
Skupina planincev je prinesla pozdrave z vrha Triglava udeležencem slavja. Pohodnikom za 50
osvojenih vrhov ob 50-letnici društva so bila podeljene diplome in značke. Kar 170 pohodnikov,
nekateri tudi večkrat, se je povzpelo na 50 vrhov.
O jubilejih in delu društva in doma je spregovoril predsednik društva Stane Tomšič. V imenu
PZS in predsednika PZS mag. Francija Ekarja, je udeležence pozdravil in spregovoril o pomenu
jubilejev, srečanj za planinsko organizacijo, podpredsednik PZS Danilo Škerbinek. Udeležence je

pozdravila tudi predsednica MDO Ljubljana Marinka Koželj Stepic. Izrekla je pohvalo za dosedanje
uspešno delo ter spodbudo za prihodnje. Njenim mislim se je pridružila tudi podpredsednica
Telekoma Slovenije Darinka Virant. V imenu generalnega direktorja Pošte Slovenije mag. Alfonza
Podgorelca je vse zbrane pozdravil Miran Čehovin; pozdravne govore so imeli predstavniki
prijateljskih društev PD PTT Celje, PD PT Maribor, PD Brežice, PD HTP Zagreb, PD Jesenice, PD
Kamnik, PD Ožbalt Kapla, Društvo prijateljev poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije. Večina planincev
je v dopoldanskih urah izkoristila za planinske izlete na bližnje vrhove gora.
Organizatorje in udeležence je spremljalo lepo vreme tako, da je praznovanje in srečanje na
Vršiču zapolnilo dušo, srce in telo, kot se ob takih dogodkih spodobi.
Stanko JAKI

PLANINSKO DRUŠTVO
POŠTE IN TELEKOMA
je na 5. seji UO društva obravnavalo neizvršene sklepe prejšnjih sej, poročilo pododbora za
slavnostno akademijo ob 50-letnici društva in skupine za ureditev čiščenja odplak v Poštarskem domu
na Vršiču ter poročilo o mladinskih taborih Vršič in Dolomiti, potrdilo predloge Komisije za priznanja
ter obravnavalo zbirno poročilo o izvršenih izletih PD med sejama. Podano je bilo tudi poročilo s 3.
plenarne seje MDO PD Ljubljane, kjer je bila med drugim dana tudi pobuda PZS, da tudi v Sloveniji
povzamemo način oštevilčevanja planinskih poti, tako na zemljevidih, kot na terenu, kot imajo to
urejeno v sosednjih državah (Italija, Avstrija), saj bi s tem bistveno pripomogli k lažji orientaciji na
izletih. Obravnavali so predlog članarine za leto 2004 ter med drugim predlagali, da se PD, ki imajo
manj kot 50 članov priključi k večjemu in uspešnejšemu društvu, kot planinska skupina. Podana so
bila poročila o uspešnem delu Odseka za propagando in kulturo, kjer je bila posebne pohvale pri
pripravah na slavnostno akademijo deležna Tončka Pogačnik, podpredsednica. Vsi podatki o izletih PS
Nova Gorica so dostopni preko spletne strani http://www.geocities.com/psptng/izleti.htm.
Skupno število članov društva je po zadnjih podatkih 1237. Po sklenjeni seji je bila otvoritev
razstave slik 17. kolonije na Vršiču.

(Po zapisniku 5. seje UO PD z dne, 8.9.2003)
------------------------------------------------------------PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO
Pregledali so realizacijo sklepov zadnje seje, določili akcije v naslednjem mesecu ter se dogovorili
glede udeležbe na Dnevu slovenskih planincev v Vratih. Potrdili so akcije za naslednje leto ter določi

delovni čas na koči. Kot odprto vprašanje so pustili obuditev nekdanjega gorskega teka. Akcijo naj bi
speljali v naslednjem letu.
(Po zapisniku UO in NO z dne, 29.8.2003)
------------------------------------------------------------MEDDRUŠTVENI ODBOR PODRAVJA
Miro Eržen in mag. Slavica Tovšak, oba člana odbora Slovenskega planinskega muzeja sta predstavila
idejni projekt, pregled del in stroškov ter finančno konstrukcijo za poravnavo projektne
dokumentacije. Na osnovi predstavitve je MDO sprejel sklep, da naj vsa društva, ki še niso poravnala
obveznosti v višini 35.000 SIT to store takoj. Slavica Tovšak je prevzela obvezo, da bodo preko PZS
posredovane donatorske pogodbe, ki jih društva potrebujejo za finančno izvedbo transkacije.
Razpravljali so tudi o članarini in izpostavili, da je včlanjevanje manj zanimivo, ker ni opaznih razlik
med ugodnostmi članov proti nečlanom organizacije.Problem pa je tudi, da se mnogi člani, ki pri nas
izstopijo iz članstva, vključujejo v podobna društva v tujini. Potrjeni so bili tudi predlogi za priznanja.
Pod točko razno pa so bile podane aktualne informacije o nakupu lavinskih žoln preko PZS ter o tem,
da društva posredujejo podatke za koledar akcij za leto 2004.
(Po zapisniku 5. seje z dne, 24.09.2003)
------------------------------------------------------------PLANINSKO DRUŠTVO TRBOVLJE
pregledali so sklepe zadnje seje, se seznanili z odgovorom, ki je bil posredovan medobčinskemu
inšpektorju na zapisnik ob ogledu protipožarne varnosti v Domu na Mrzlici. Pripravljajo se na izvedbo
projekta prenove sanitarij v domu, uspelo jim je pridobiti pretežni del finančnih sredstev za pokritje
stroškov mladinskega tabora; dogovorili pa so se še za izvedbo del pri domu (popravilo vrat drvarnice,
priprava drv, priprava peči za centralno kurjavo, napeljava okrasnih luči, ipd.). V kratkem bodo sklicali
sejo vodniškega odseka, da se z novimi vodniki dogovorijo o nalogah za leto 2004.
------------------------------------------------------------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

ODMOR ZA MALICO JE V STROKOVNI
SLUŽBI VSAK DELOVNI DAN OD 10,30
DO 11,00 URE.

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

