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TRANSAKCIJSKI RAČUN PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE je odprt pri:
A BANKI, d.d., Ljubljana pod številko: 05100-8010489572

TRANSAKCIJSKI RAČUN GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE SLOVENIJE pri PZS pa je odprt pri:
NOVI LJUBLJANSKI BANKI, Trdinova 4, Ljubljana pod številko: 02015-0253333651

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.

POVABILO NA PROSLAVO V VRATA …

Povabilo je vedno napisano prijateljem, sorodnikom po krvi in duši, poslovnim partnerjem, somišljenikom
ter vsem, ki so nam blizu podobne stvari in se zaradi njih družimo med seboj.
To povabilo torej pišem vsem Vam, ki ste člani planinske družine in ljubite gore tako kot jaz. To
praznovanje pa je nekaj posebnega zato, ker nam vsem govori o poti, ki jo je to slovensko planinsko
ljudstvo prehodilo tekom preteklih 110 let.
Kako daleč je to obdobje, lahko merimo po razlilčnih merilih. Je to življenjski standard, ki je bil
takrat mnogo nižji od današnjega? Je to narodova samobitnost, ki je hotela biti svobodna vsaj tam, kjer
smo vsi enako majhni v primerjavi z neskončno mogočnostjo gora? Je to upor pred tujci, ki so nam toliko

jemali in tako malo dali? Je to le zavetje pred naravo, ki je vedno znala pokazati vse svoje obraze, pa naj
bo to svežina jasnega jutra, modrina neba ali težki somrak pred nevihto.
Vsako od teh vprašanj ima lahko več odgovorov že zato, ker smo si ljudje tako različni med seboj,
a vendar tudi tako podobni.
Nekateri si želimo jutro pozdravit visoko v gori, spremljati prelivanje barv, ki se sprehajajo po
nebu, po vrhovih, stenah in se plazijo iz dolin, vse barve prebujajočih se mest, ki zaspano dolino počasi
dvigajo v nov dan; drugi pa tišino prebujanj raje zamenjajo z vrvežem skupinskih pohodov. Eni in drugi pa
se prebijamo od koraka do koraka, od ure do ure, od doma na vrh in nazaj. Doživljamo krize lastnih teles,
zmagoslavje duha, kratkost našega obstoja in neskončnost podob iz narave. Tako, kot se širina gore oži
od vznožja do vrha, ko na koncu pogosto le nekaj kvadratnih metrov ostane vrhu, tako tudi naše življenje
najlepše trenutke doživi z vso svojo intenziteto prav na vrhu. Korak se ustavi, srce umiri, pogled zaplava
med pobočji proti dolini in pozdravi sosedne vrhove. Je to tisti vzvod, ki nas mami kot magnet iz naših
vsakdanjev proti vrhovom? To spoznanje, da ljubimo vse, kar nas osrečuje, je spoznanje, ki se iz
generacije v generacijo ne spremeni. Njen čar povsem enako prevzame danes nas, kot je njih pred 110
leti.
Kako nesebični znamo biti med sabo v gorah vemo tisti, ki smo že pomagali in bili deležni pomoči.
Pomoč pa ni le dejanje, ki se dogaja v nedrjih višin. Pomoč se lahko kaže na več načinov. Nekateri so
gradili planinske postojanke, drugi ljudi. Tu se ne sme pozabiti vzgoja planinskih tehnik in zavesti, vzgoja
varovanja narave, ki nas mora preživeti v enaki podobi.
Za vse te, ki so postavljali temelje slovenskega planinstva, za vse graditelje, vizionarje, voditelje
zvez, planinskih društev, komisij,… za vse ljubitelje planin - je ta proslava v Vratih, da se jih spomnimo in
se jim zahvalimo. Njihova dela jih trgajo pozabi časa. Ta dela ostanejo v obliki planinskih postojank,
planinskih poti, smeri, fotografij in besed, prelitih na papir.
Pridite na jubilejno proslavo tudi zaradi njih, ki so bili vtkani med svoje vrhove po celi Sloveniji. Ta
povezava nas veže kot nevidna nit med seboj. Veselimo se srečanja ob vznožju našega simbola – očaka
Triglava, ki nam kliče dobrodošli.

Alojzija KORBAR TACAR

Vabilo bo v roku treh dni objavljeno na spletni strani PZS
!!

UPRAVNI ODBOR PZS je na svoji 7. seji dne, 20. junija 2003 imenoval ČASTNI
ODBOR JUBILEJNE PROSLAVE DNEVA SLOVENSKIH PLANINCEV v tejle sestavi:

dr. JANEZ DRNOVŠEK, častni predsednik

mag. FRANCI EKAR, predsednik Pripravljalnega odbora jubilejne proslave Dneva slovenskih
planincev

ter člani:

Tomaž BANOVEC, bivši predsednik Planinske zveze Slovenije
dr. Jakob BEDNARIK, državni sekretar za šport pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport;
Miran BOGATAJ, poveljnik Civilne zaščite pri Ministrstvu za obrambo;
dr. Rado BOHINC,minister Ministrstva za notranje zadeve;
Andrej BRVAR, bivši predsednik Planinske zveze Slovenije;
mag. Franci BUT, minister Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
Jože DOBNIK, bivši v.d. predsednika Planinske zveze Slovenije;
dr. Anton GRIZOLD, minister Ministrstva za obrambo;
mag. Janez KOCIJANČIČ, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije;
mag. Janez KOPAČ, minister Ministrstva za okolje in prostor;

d.i.a. Vlasto KOPAČ, bivši predsednik Planinske zveze Slovenije;
Milan KUČAN, častni član Planinske zveze Slovenije;
Bojan MEDEN, direktor Slovenske turistične organizacije - STO;
dr. Dušan MRAMOR, minister Ministrstva za finance;
Marjan OBLAK, bivši predsednik Planinske zveze Slovenije;
dr. Tea PETRIN, ministrica Ministrstva za gospodarstvo;
Bojan ŽMAVC, direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje

UPRAVNI ODBOR PZS je na svoji 5. seji dne, 7. marca 2003 imenoval
PRIPRAVLJALNI ODBOR JUBILEJNE PROSLAVE DNEVA SLOVENSKIH PLANINCEV
v tejle sestavi:
mag. FRANCI EKAR, predsednik
ter člani:
Primož AREH, Jure CENCELJ, Rajko ČERIN, Vladimir HABJAN, Matija ISKRA, Alojz KAHNE, Jožef
KODRE, Danijel KOPUŠAR, Janko KOVAČIČ, Marinka KOŽELJ STEPIC, Božidar LAVRIČ, Gregor
RUPNIK, Jože RUŽIČ, Rudolf SKOBE, mag. Bogdan SELIGER, Jože STANONIK, Dušan ŠTEFULA, mag.
Slavica TOVŠAK, Adi VIDMAJER, Borut VUKOVIČ, Tanja ŽELE.

STODESET LET SLOVENSKEGA PLANINSTVA

V ohranjanju in razpoznavnosti slovenstva so gore še kako pomembne. Gore so večni sopotnik in
zavetrje človeka. Za dušo in telo. Tajne med človekom in goro so bile, so in bodo ostale za večno. Pot
na goro - do vrha - je cilj doseči čim večje obzorje, kajti tam gori je resničnost najiskrenejša in najbolj
prepričljiva. O Slovencih in gorah, kdaj so se zbližali in trajno združili z goro, bi težko našli popolnoma
točen odgovor, a vendar je trditev, da takrat, ko so zagledali goro, ko jih je le ta sprejela in tudi

preživela, zanesljivo najpopolnejša. Tako, kot smo danes na poti za omizje Stare celine tega planeta z
željo in hotenjem, da smo čim bolj enaki, priznani in spoštovani, je bilo pred sto enajstimi leti rojeno
hotenje na očaku, kralju Karavank Stolu, da se uradno oblikuje in državno prizna »Slovensko
planinsko društvo«. Tako kot pred 225 leti , ko so štirje bohinjski srčni možje osvojili vrh Triglava,
simbol slovenskega planinstva in slovenstva, tako so bili takrat vztrajni in hitri slovenski gorečneži,
srčni ljubitelji gora, da so že v letu 1892 storili vse za uradno ustanovitev Slovenskega planinskega
društva in v naslednjem letu 1893 tudi izborili njegovo uradno potrditev. Nastalo je Slovensko
planinsko društvo, enako razpoznavno, organizirano in delavno, kot ostala planinska društva
planinskih organizacij v Evropi.

Slovensko planinsko društvo - »Zvezo« so ustanovili Slovenci iz skoraj vseh krajev takratnega
slovensko govorečega področja, iz katere so izhajale članice t.i. podružnice Slovenskega planinskega
društva. Poleg osrednjih društvenih Pravil so nastala in bila napisana tudi prva »podružnična pravila«
na osnovi katerih sta se že v prvem letu rojstva slovenskega planinstva oblikovali prvi podružnici, in
sicer v Kamniku in Savinjska podružnica v Mozirju. To je bil temelj za širitev in nadaljevanje
organiziranja slovenskega planinstva in temelj današnje Planinske zveze, ki v letošnjem letu praznuje
petinpetdeset let prehojene planinske poti.

Planinska zveza Slovenije je ohranila častitljivo mesto v slovenskem prostoru. Ohranila je planinsko
dostojanstvo, odprla pot v svet, kjer njeni člani dosegajo in presegajo meje mogočega. Prebrodila je
vojne in politične viharje, … že skoraj odtujeno planinsko premoženje zadržala v svoji lasti in posesti
skupaj s planinskimi društvi. Stodeset let planinskih vzponov in sestopov po poteh, ki so jih nadelali in
jih vzdržujejo markacisti Planinske zveze Slovenije in planinskih društev, odmevnih alpinističnih
podvigov, mentorstva in izobraževanja, preventive in reševanja, planinskega gospodarstva, vodništva
in popotništva, kulture, založništva, osrednjega planinskega glasila – Planinski Vestnik, mednarodnih
sodelovanj… vse to so področja vrednot slovenstva in dela v resničnem javnem dobru. Zatorej je v
jubilejnem letu še kako pomembno, da pospešujemo in gojimo planinsko misel in delo, tovarištvo do
soplanincev, ljubezen in spoštljivost do planinskega sveta in oganizacije ter pomagamo po svojih
močeh in znanju ohraniti vrednote naših predhodnikov.

Tako, kot smo si v Mednarodnem letu gora 2002 v vseh planinskih okoljih prizadevali predstaviti našo
široko planinsko dejavnost, približati lepote narave vsem , ohraniti vrednote naših prednikov, si z
enako vnemo prizadevamo proslaviti visok 110 letni jubilej - naš planinski praznik.

Že v letošnjem letu smo na osnovi lanskoletnih sporočil o varovanju gorskega sveta naredili izjemno
veliko: elektrificirana je bila dolina Vrat z Aljaževim domom, nadaljujemo s postopki za izgradnjo
čistilnih naprav (Češka koča), novogoriški planinci so za planinski dom pri Krnskih jezerih uspeli s
popolno odstranitvijo uporabe naftnih derivatov in ostalih kemičnih alternativnih energetskih virov,

zemeljski elektrovod pripravljajo škofjeloški planinci za planinski dom na Blegošu, … Ob vsem tem je
še kako na mestu rek »kjer je volja je tudi pot« … in prav planinska pot je vedno vrednota dobrega
dela skupnih moči in ponosa.

13. september »Dan slovenskih planincev«, dan celotne planinske organizacije - vseh ljubiteljev
planinskega sveta, je priložnost, da se srečamo in obudimo spomine na prehojeno pot. Tudi na tem
srečanju bodo priložnosti za oblikovanje nadaljnje poti in usode gorskega sveta za danes in jutri - za
pot v nov čas in nov svet. Zatorej nas dolina Vrat pod Severno Triglavsko steno s simbolom
slovenstva in svetinjo slovenskega planinstva prijazno planinsko vabi in pričakuje.

mag. Franci EKAR

V JUBILEJNEM LETU 2003
Se spomnimo tistih in tistega, kar je ustvarilo planinsko zgodovino ….

Jakob ALJAŽ (Zavrh pod Šmarno goro, 6.7.1845 – Dovje, 4.5.1927)

dragocena je njegova vloga v razvoju slovenskega planinstva, zlasti v odporu zoper poskuse,
da bi triglavskim goram nadeli nemški značaj. Bil je pobudnik in graditelj številnih slovenskih
planinskih postojank v Triglavskem pogorju (Aljažev stolp na vrhu Triglava – 1895,
Staničeva koča – 1¸887, Triglavski dom na Kredarici - 1896, Aljažev dom v Vratih 1896,…), odpiral ali popravljal je planinske poti, pisal planinske spise.

TRIGLAV (najvišji vrh Julijskih Alp in Slovenije, 2864 m)
je imel pomembno mesto v razvoju slovenskega planinstva in v slovenskem narodnem gibanju. V
njegovo bližino so v drugi polovici 18. stoletja začeli prihajati naravoslovci. Žiga Zois je spodbujal v
Triglavskem pogorju mineraloško raziskovanje, pod vlivom razsvetljenskega občudovanja narave pa
tudi vzpone na vrhove. Tako so se na njegovo pobudo na glavni vrh Triglava povzpeli 26.8.1778 po
dostopu iznad Triglavskega ledenika rudarja Luka Korošec in Matevž Kos, lovec Štefan Rožič in
ranocelnik Lovrenc Willomitzer (»štirje srčni možje«), ki so bili po znanih podatkih prvi pristopniki.

ALJAŽEV STOLP

planinsko zavetišče in triangulacijska točka na vrhu Triglava (2864 m). Zasnoval ga je in
avgusta 1895 postavil Jakob Aljaž.Zemljišče je Aljaž odkupil od dovške občine in ga podaril
SPD z željo, da bi Triglav tujcem ubranil v smislu društvenega ustanovnega gesla »ohraniti
slovensko lice slovenskim goram«. Pločevinasti stolp premera 1,25 m je 1,90 m visok in ima
štiri okenca; v njem so bili prvotno trije štirinožni stolčki, vpisna knjiga, kuhalnik na špirit in
Triglavska panorama slikarja M. Pernharta. Pod vrhom Triglava je bilo na južni strani še isto
leto izsekano v skale Staničevo zavetišče in postavljeni spominski plošči Valentinu Vodniku
in M. Pernhartu.

Fran OROŽEN (Laško, 17.12.1853 – Ljubljana, 26.11.1912)
je bil geograf in zgodovinar, ki se je zanimal za gorski svet. Bil je prvi načelnik Osrednjega
odbora SPD in SPD (1893 – 1908). Članke, v katerih je povezoval planinstvo s slovensko
kulturno zgodovino je objavljal tudi v Planinskem vestniku. Bil je tudi začetnik znanstvenega
pogleda na turizem.

PRED PETDESETIMI LETI
ob 60 letnem jubileju SPD je Anton Blažej, načelnik Komisije za pota pri PZS, na 3. Skupščini PZS, 3.
aprila 1954 v Mariboru, med drugim poročal: »Ob 60-letnem jubileju se je začela tudi transverzalna
pot prek slovenskih gora, ki bo odkrila planincem vso lepoto slovenskega gorskega sveta." (Dobnik,
1998:14). Tako tudi SPP letos praznuje jubilejnih petdeset let, odkar so številni domači in tuji planinci
začeli slediti rdeče-beli Knafelčevi markaciji z arabsko št.1: od panonskih nižin prek planot in gričev
skozi vinograde in pohorske gozdove v osrčje prepadnih sten, skalovja in snežišč, mimo brezen, jezer
in slapov prek kraških vrtač, blagih obmorskih brd do slovenske obale.

… PRED PETINPETDESETIMI LETI ………
Prva redna Skupščina Planinskega društva Slovenije – PDS je bila na nedeljo, 24. februarja 1946 v
mali dvorani kina »Matica« v Ljubljani. Članov je bilo 9.235. Za predsednika je bil na tej skupščini
izvoljen France Avčin. Na drugi Skupščini PDS, leta 1947 v Ljubljani, ko so beležili že 12.498
članov, je bil za novega predsednika PDS izvoljen d.i.a Vlasto Kopač. Bil je član akademske sekcije
SPD, znan kot alpinist, risar zemljevidov, naravovarstvenik, etnograf, projektant,…Danes je Častni
predsednik Planinske zveze Slovenije in za seboj ima častitljivih devetdeset let starosti. Še leto je
trajalo iskanje najprimernejše organizacijske oblike in 6. junija 1948 je bila v dvorani Tabor v
Ljubljani ustanovna Skupščina Planinske zveze Slovenije na kateri je bilo prisotnih 78 delegatov, ki so
zastopali 28 društev. Za predsednika Planinske zveze Slovenije je bil izvoljen Fedor Košir, planinec,
smučar in društveni delavec, ki je postal prvi predsednik Planinske zveze Slovenije. Na tej Skupščini
PZS so bila sprejeta »društvena« pravila planinskih društev in sprejet osnovni temeljni akt PZS
»Pravilnik PZS«.
(Povzeto po Enciklopediji Slovenije in člankih objavljenih v Planinskih vestnikih.)

A K C I J E,
KI SO IN BODO ZAZNAMOVALE LETOŠNJE JUBILEJNO LETO 110 LETNICO USTANOVITVE SLOVENSKEGA PLANINSKEGA DRUŠTVA
IN ORGANIZIRANEGA PLANINSTVA

Dan
Mesec
Naziv akcije, kraj in namen

Organizator

Naslov, kjer dobite podatke o akciji

MAJ
31.05. 21. pohod po Haloški planinski poti – osrednja PD Ptuj
prirediitev ob 110-letnici planinstva v Slocveniji.

PD Ptuj, 02/777 15 11
Tone Purg, 031/331 042

JUNIJ
21.06. Akademija v počastitev 110-letnice PD Kamnik v PD Kamnik
Kulturnem domu v Kamniku
21.06. Srečanje planincev Zg. Savske doline ob 100-letnici PD Mojstrana
ustanovitve SPD za okraj Kranjska Gora
22.06. Praznovanje 50.letnice PD in 110-letnice planinstva PD Dol
v Sloveniji
Pri Hrastniku

PD Kamnik,
Šutna 42, 1240 Kamnik
PD Mojstrana,
04/589 51 00
Anton Pavlič, 041/492 521
Planinski dom v Gorah,
03/564 81 00

06.07. Dan planincev pri Krnskih jezerih

JULIJ
PD Nova Gorica

PD Nova Gorica, 05/302 30 30

AVGUST

02.08. Srečanje ob 110-letnici slovenskega planinstva – PD Kranj
tri doline (Štajerska – Koroška – Gorenjska) na
Ledinah
26.08. 225 let prvega pristopa na Triglav
Organizacijski odbor
prireditve
28.08. Proslava ob 110-letnici SP SPD v Mozirju
SMDO
31.08. 50.letnica otvoritve Domžalskega PD Domžale

doma, hkrati pa bo prireditev
posvečena tudi
110. letnici ustanovitve SPD
31.08. Proslava ob 100-letnici ustanovitve PD

PD Ajdovščina

PD Kranj, 04/236 78 50

-Borut Peršolja (širša obrazložitev priložena ! –
PRILOGA I.)

Vladimir Lemut, 041/275 542

Ajdovščina
31.08. Srečanje planincev MDO Posočja

PD Ajdovščina

Drago Ergaver, 05/366 26 68

Občina Ajdovščina

SEPTEMBER
06.09. Graška gora
sept.
MUZEJSKI UTRINKI SLOVENSKEGA
PLANINSTVA
13.09. DAN PLANINCEV

PD Velenje
Komisija
muzejsko
dejavnost

PD Velenje, 03/587 11 34
za --

Organiz.odbor.
prireditve

o proslavljanju jubileja bo izdan poseben
koledar prireditev

PD Celje Matica

PD Celje Matica, 03/492 48 50

ob 110-obletnici ustanovitve SPD
in 55-letnici Planinske zveze Slovenije
22.27.09.
Teden planincev ob 110-letnici PD Celje Matica

Ob jubileju bo izšel pri Planinski založbi tudi ALMANAH OB 110. LETNICI SPD / PZS

Letošnjega jubileja pa smo se in se bomo spomnili še ob:
-

pohodu 100 železarjev na Triglav;

-

100 letnici podružnice SPD za sodni okraj Kranjska Gora;

-

110 letnici Planinskega društva Kamnik;

-

80 letnici poimenovanja Trdinovega vrha;

-

srečanju na Lisci;

-

srečanju na Ledinah.

»NAJ« AKCIJA PLANINSKIH DRUŠTEV V LETU 2003

PD LIBOJE
21. pohod po mejah KS Liboje

26.04.

13./14.09.

5. planinsko srečanje planincev občin Braslovče, Polzela, Prebold, tabor,
Vransko in Žalec na Brnici

PD OBRTNIK
31.05.
planinstva)

33. planinski tabor MDO Ljubljane (posvečen 110 letnici organiziranega

MDO PD LJUBLJANE in MDO KAMNIŠKO BISTRIŠKEGA OBMOČJA
24./25.05.

13. nočni rokovnjaški pohod (z mednarodno udeležbo pohodnikov)

PD DRAGO BREGAR
19.07.

5. spominski Bregarjev pohod in izdaja kasete ob 25. obletnici smrti alpinista Draga
Bregarja in 110 letnici organiziranega planinstva na slovenskem

PD POŠTE IN TELEKOMA
01.-15.08.

Kavkaz – Elbrus – pohod ob 50-letnici PD in 110 letnici planinstva

07.09.

50 LET Poštarskega doma, 36. srečanje planincev PT – posvečeno 110 letnici
planinstva

Oktober
planinstva

PD PREVALJE

Svečana akademija ob 50 letnici PD PT in 110 letnici organiziranega

08.06.2003

Kulturna srečanja na Uršlji gori. Pričetek programa bo ob 11. uri. Predstavljena bo
tudi knjiga Mihaela Lotriča, zapisi planinskih poti, z naslovom V hribih se dani

PD NOVO MESTO
15.08.

Furlanov pohod

PD GORNJA RADGONA
26.07.-02.08.

planinski tabor za mladino v kamniški Bistrici (vse na temo 110 let planinstva)

PD SLOGA
30.08.

Odkritje spominske plošče pod vrhom Donačke gore (ob 150 letnici
nadelave poti na vrh Donačke gore)

PD ČRNUČE
06.09.2002

50 let planinskega društva in 110 letnica planinstva

PD LISCA
11.09.

srečanje ob razgledni tabli na Lisci in odprtje fotografske razstave Vinka
Šeška

PD BREŽICE
24.10.

Planinski večer

PD RAVNE NA KOROŠKEM
29.12.

11. nočni pohod »Čez goro k očetu« (ob 110 letnici ustanovitve SPD in srečanja z
zamejskimi Slovenci)

PONUDBA - PLANINSKI KOLEDARJI 2004
GORE – ROŽE – PESMI

- 793,00 SIT + DDV (8,5%) = 860,00 SIT

PLANINE ŽIVIJO

- 848,00 SIT + DDV (8,5%) = 920,00 SIT

Naročilo velja pod pogoji:

-

naročilnica (točen naslov, davčna številka, telefon in fax),

-

vzorec ali film na dotisk firme,

-

odgovorna oseba, na katero se bomo obračali glede dotiska, prevzema, nejasnosti, itd: ime,
priimek, telefon, fax, naslov el. pošte,

-

vsebina dogovora: roki dostave,

-

rok plačila je največ 30 dni, kar je pogojeno tudi z izplačilom honorarja za akviziterje.

Glede cen držite stik z g. Franjom Zupančičem. Fiksna cena je zagotovljena le pri takojšnjem plačilu.

Popusti – rabati:
10 % - ob nakupu

20 - 110 izvodov

15 % - ob nakupu

111 - 310 izvodov

20 % - ob nakupu

311 - 1000 izvodov

25 % - ob nakupu

1010 in več izvodov – dogovor

20% - za Planinsko društvo ob nakupu 20 in več izvodov
10% - dodatni popust pri plačilu do 28.09.2003 (za stalne kupce).

Cena dotiska firme na koledarje:

do 20 izvodov
do 30 izvodov
do 40 izvodov
do 50 izvodov
51 – 100 izvodov
101 – 200 izvodov
201 – 300 izvodov
301 – 400 izvodov
401 – 500 izvodov
501 in več izvodov

enobarvni
dvobarvni
trobarvni
225,00
325,00
425,00
150,00
213,00
283,00
120,00
162,00
212,00
100,00
130,00
190,00
95,00
115,00
180,00
90,00
110,00
170,00
85,00
105,00
160,00
80,00
100,00
150,00
75,00
95,00
140,00
70,00
90,00
130,00

Za dotisk na posamezne izvode prosimo, da naročnik priloži osnutek za dotisk firme – odrezek pasice
od koledarja iz prejšnjega leta – film ali skico v obliki pasice 5 x 30 cm, na kateri skicira želeni dotisk.
Prosimo tudi predloge želene barve.

Načelnik KOTG
Tone Škarja

OBVESTILO ZA VSE ČLANE PLANINSKIH DRUŠTEV

MAYA MAYA objavlja akcijo -20%

- na vse jakne in hlače iz materiala GORE-TEX PACLITE

od 11.8. do 17.8. 03

- na vse majice in jope iz materiala WINDSTOPPER NEXT TO SKIN

GORE-TEX PACLITE

Redna cena

Znižana cena (-20%)

CALYPSO JACKET

44.990 SIT

35.990 SIT

MOUNT JACKET

54.990 SIT

43.990 SIT

RUNNER

39.990 SIT

31.990 SIT

PACLITE PANT

34.990 SIT

od 18.8. do 24.8.03

27.990 SIT

Lažja oblačila in še vedno najboljša zaščita!

Oblačila iz materiala GORE-TEX PACLITE so najboljša izbira za vse, ki verjamejo, da je manj več, tako
na hrbtu kot v nahrbtniku.

NEXT TO SKIN

Redna cena

Znižana cena (-20%)

N2S SHORTY LIGHT

14.990 SIT

11.990 SIT

N2S VEST

13.990 SIT

11.190 SIT

N2S LADY

19.990 SIT

15.990 SIT

N2S ZIPP OFF

21.990 SIT

17.590 SIT

N2S SHIRT LIGHT

24.990 SIT

19.990 SIT

N2S LADY VEST

13.990 SIT

11.190 SIT

Več funkcij, manj oblačil!
WINDSTOPPER N2S oblačila nudijo odlično kombinacijo udobja in zaščite pred zunanjimi vplivi. Kadar
nosimo WINDSTOPPER N2S ne potrebujemo spodnjega perila, niti dodatne zaščite pred vetrom.

Na voljo je tudi brezplačno testiranje določenih izdelkov.
Velika izbira NAHRBTNIKOV, ŠOTOROV in SPALNIH VREČ.

Informacije na brezplačni liniji: 080 11 66 ali e-mail: mayamaya@itu.si

Trgovine SPORT EXTREME : Ljubljana - EMPORIUM, sp. etaža ; Maribor - CITY CENTER ; Novo Mesto TPC HEDERA ; Celje - PLANET TUŠ ; Nova Gorica - MERCATOR CENTER ; Jesenice - MERCATOR CENTER
; Kamnik - MERCATOR CENTER ; Slovenj Gradec - MERCATOR CENTER ; Kranj - MERCATOR CENTER.

NE POZABITE NA PRIJATELJE! OBVESTITE TUDI NJIH !

Vsi, ki niste v našem imeniku, lahko svoj naslov sporočite na e-mail:
mayamaya@itu.si

in prejemali boste koristne informacije.

Zasnovan je spletni portal: www.razgibajmozivljenje.net, ki zagotavlja brezplačen dostop do
najpopolnejšega nabora športnorekreativne ponudbe v Sloveniji in četrtletna revija Razgibajmo
življenje, namenjena družinam za promocijo dejavnega življenjskega sloga.

PLANINSKI KOLEDARČEK 2003
Obveščamo Vas, da ima Planinska založba na zalogi še večje število Planinskih
koledarčkov za leto 2003.

Tista planinska društva, ki jim je zaloga pošla, jih lahko naročijo pri ga. Anici
Brancelj, na telefonsko številko: 01 / 43 45 684, el. pošta:
planinska.založba@pzs.si.

Škoda bi bilo, da gradivo, ki je bilo tako skrbno pripravljeno in je namenjeno
informiranju članstva ter pospeševanju planinske aktivnosti, ostane
neizkoriščeno.

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

__________________________________________________________________________________
______________

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:

1500 izvodov, brezplačno, izredna številka september/2003

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 680. Pišete nam lahko na
naslov Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, p.p. 214, 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.
Program informiranja o planinski dejavnosti sofinancira Fundacija za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji.

