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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

VROČENI SREBRNI IN ČASTNI ZNAKI SVOBODE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Predsednik Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek je na slovesnosti 23. decembra 2003 v Veliki dvorani
predsedniške palače vročil Srebrne častne znake svobode Republike Slovenije, ki ga je letos prejelo tudi Planinsko
društvo Kamnik. S Častnim znakom svobode Republike Slovenije pa je bil odlikovan g. Lojze Motore (PD Lisca
Sevnica) za dolgoletno zaslužno delovanje v slovenskem planinstvu.

Predlog za odlikovanje Planinskega društva Kamnik za dolgoletno delovanje in pomemben prispevek k slovenski
planinski dejavnosti, je podal župan Občine Kamnik g. Anton Tone Smolnikar, podprla pa Komisija za odlikovanja
predsednika republike.
Planinsko društvo Kmnnik je prva podružnica slovenskega planinskega društva. V 110-letnem aktivnem
delovanju je poleg prizadevnosti pri ohranjanju vrednot slovenskega narodnega bogastva odigralo pomembno vlogo
kot trden in vztrajen branitelj slovenstva v naših gorah. Bil je eden izmed pomembnih dejavnikov prebujanja
slovenske narodne zavesti ter ohranjanja slovenske simbolnosti v obdobju, ko je bilo izpričevanje slovenstva močno
zatirano. Skozi vsa leta je s požrtvovalnostjo in prizadevnostjo skrbelo za varnost premnogih obiskovalcev gora,
zlasti na območju Kamniško-Savinjskih Alp. Rezultati opravljenega prostovoljnega dela mnogih članov društva se
odražajo zlasti pri reševanju ponesrečenih v gorah in vzdrževanju planinskih postojank.
Predlog za odlikovanje g. Lojzeta Motoreta, za njegovo zaslužno delovanje v slovenskem planinstvu, pa je
podala Planinska zveza Slovenije, podprla pa Komisija za odlikovanja predsednika republike.
Lojze Motore je vrsto let uspešno vodil Planinsko društvo Lisca Sevnica in je dolgoletni član njenega
Upravnega odbora, častni društveni predsednik, član Nadzornega odbora PZS, aktivno sodeluje v delu MDO PD
Zasavja. Je eden tistih, ki je zaoral ledino na izobraževalnem področju v planinstvu. Trudil se je, da je v aktivno
planinstvo privabil mlade z organizacijo vabljivih izletov in taborov ter spoznavanjem gora v vseh oblikah, lepotah
in nevarnostih. K društvenemu življenju je pritegnil veliko starejših, še več pa mladih. Svoje članke je objavljal v
Planinskem vestniku, sodeloval pri izdelavi planinskih vodnikov, bil eden glavnih traserjev Sevniške planinske poti,
zasavske planinske transverzale in tudi Poti XIV. Divizije.

Slovenski predsednik je po slovesni vročitvi odlikovanj izrazil zadovoljstvo, da odlikovanja podeljuje
posameznikom, godbenikom in predstavnikom društev in institucij, ki so s svojim predanim delom vsak na svojem
področju veliko prispevali družbi. »Vsakdo od vas je na svoj način zaznamoval družbo in dal zgled ostalim«, je dejal
predsednik z željo, da bodo odlikovanja spodbuda ostalim.

(Povzeto po SPOROČILU ZA JAVNOST tiskovnega središča – spletna stran predsednika Republike Slovenije)

PLANINSKI ZBORNIK …
Dragi planinski prijatelji,
v veliko veselje mi je, da Vas lahko seznanim, da je Planinska založba v decembru 2003 – v letu
planinskih jubilejev - izdala Planinski zbornik ob 110-letnici Slovenskega planinskega društva in Planinske
zveze Slovenije. To je knjiga na skoraj 400 straneh v formatu monografije Planinske založbe, trde vezave
z zapisi in vsebino z nekoliko več »korajže«. To je tudi pot in namen, da bomo v kar najbližnji prihodnosti
dobili objektivno in celovito spisje o slovenskem planinstvu. Je pa tudi apel bralcem in planinskim
društvom, kot tudi prošnja za sodelovanje za nadaljnje zbiranje še posebej neodkritih, nezapisanih

planinskih dejanj ali že pozabljenih planinskih dogodkov, kot tudi zaprosilo za dob-ronamerne besede
kritike.

Planinski zbornik prikazuje del pomembnejšega pregleda delovanja slovenskega planinstva skozi čas in ob
njegovem 110-letnem organiziranem delovanju. To je del planinske zgodovine, s posebnim poudarkom
določenih področij v 110. letih delovanja, kot tudi v zadnjih obdobjih. V Planinskem zborniku smo za Vas
pripravili tele vsebine:

•

Stodesetletno planinsko sopotništvo slovenstva,

•

Kratka predzgodovina nastanka Slovenskega planinskega društva,

•

Ustanovitev in razvoj Slovenskega planinskega društva (1893-1945),

•

Leposlovna žetev zadnjega de-setletja,

•

Varstvo gorske narave,

•

Z geologom po slovenskem gorskem svetu,

•

10 let Združenja gorskih vodnikov Slovenije (1993-2003),

•

Vnovič na razglednem stolpu zgodovine slovenskega alpinizma,

•

Odprave v tuja gorstva – Himalaja,

•

Športno plezanje in

•

Zgodovina Gorske reševalne službe Slovenije.

Zbornik je aktualen pregled delovanja slovenskega planinstva, zato priporočam prijateljem slovenskega
planinstva in planinskim društvom, da knjiga najde mesto na njihovi knjižni polici. Prav zaradi svoje
bogate vsebine je primerna tudi za darilo zaslužnim članom planinskih društev ob jubilejnih priložnostih.

Naklada Planinskega zbornika je le 1.000 izvodov. Zanimanja zanj je veliko, zato prosim vse, ki se boste
odločili za nakup (cena je 9.900 SIT), da ga naročite v Planinski založbi: (planinska.zalozba@pzs.si,
telefon: 01/43 45 684).

Dokažimo zvestobo naši veliki planinski družini in še podrobneje spoznajmo njeno bogato delo.

mag. Franci EKAR,
predsednik PZS,

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

IZ DELA PREDSEDSTVA UO PZS V DECEMBRU 2003

Predsedstvo UO PZS je imelo 26. sejo 16. decembra 2003 in je obravnavalo tele teme:

1.

Pregled in potrditev zapisnika 25. seje P UO PZS, z dne 3.11.2003;

2.

Poročilo skupne seje Delovne skupine za članstvo in Delovne skupine za organizacijo dela v PZS;

3.

Usmeritev Predsedstva UO PZS za pripravo programa dela Strokovne službe in generalne sekretarke
(GS) PZS za leto 2004 ter Teze za pripravo poročila strokovne službe in GS PZS za leto 2003;

4.

Okvirni program dela Predsedstva UO PZS za I. polletje 2004, s posebnim poudarkom na pripravah
na 11. sejo UO PZS, ki bo 5.3.2004;

5.

Arhiv: ureditev in zadolžitev oseb;

6.

Humanitarni status: definiranje postopka za pridobitev statusa opravljanja »humanitarne
dejavnosti« PZS, zadolžitev delovne skupine in določitev termina – dokončanje in vložitev zahtevka –
postopka;

7.

Informacija o terjatvah PZS, napake pri računalniškem vodenju PV;

8.

Finančno stanje PZS na dan 16.12.03., pregled koriščenja razpisanih sredstev in pojasnila glede
koriščenja;

9.

Pobuda g. Jožeta Melanška;

10. Krvodajalska akcija PZS v letu 2004;
11. Plezalni kljub Rifnik Šentjur – vloga za včlanitev v PZS;
12. Poročilo ZMO in ZVK;
13. Protokol o pogrebnih svečanostih;
14. Zahvala MK PZS za pomoč pri izvedbi Mednarodne seje Youth Commission UIAA;
15. Pohvala Centra za psihodiagnostična sredstva d.o.o.;
16. Sprememba poslovnih prostorov GRS Slovenije;
17. Muzej v Mojstrani – potek postopka;
18. Spletna stran PZS;
19. Planinski vestnik.

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

KOMISIJE POROČAJO

VODNIŠKA KOMISIJA UO PZS

INŠTRUKTORJI / PREDAVATELJI NA VODNIŠKIH USPOSABLJANJIH

Usklajevanje inštruktorjev in pre-davateljev bo v soboto, 31. januarja 2004 na Igu.

Na tem usklajevanju nam bodo avtorji Vodniškega učbenika predstavili gradivo za teme Nevarnosti v
gorah, Gibanje in tehnika vodenja ter Orientacija in navigacija. Vabim Vas, da si rezervirate termin, se
udeležite usklajevanja ter tako prispevate svoj delež pri nastajanju Vodniškega učbenika.

Vabilo na usklajevanje s podrobnejšimi informacijami ter gradivo ste prejeli po pošti. Prosimo, da se na
usklejevanje prijavite najkasneje do 20. januarja 2004 po telefonu ali E-pošti pri Veroniki Susman
Šegatin (01/ 43 45 689 ali
veronika.susman@pzs.si).

Vodja PU VK PZS,
Franc KADIŠ

___________________________________________________________________
_

REGISTRACIJA VODNIKOV

Vodnike PZS želimo opomniti, da je rok za oddajo poročila za registracijo 28.
februar 2004. Pogoj za registracijo je minimalna aktivnost v letu 2003 (najmanj
pet tur) in udeležba na enem verificiranih izpopolnjevanj v zadnjih treh letih.

Tudi pripravniki, ki želite biti registrirani, morate poslati poročilo o Vaši
aktivnosti v letu 2003. Poročilo mora biti potrjeno s strani planinskega društva.
Vodniki, ki imate izkaznico potrjeno do leta 2003, le-to priložite k poročilu.

Veronika SUSMAN - ŠEGATIN,
strokovna sodelavka

PRILOGA

GOSPODARSKA KOMISIJA UO PZS

POROČILO O PREDVIDENIH INVESTICIJAH PD V LETU 2004
Planinska društva so za leto 2004 prijavila skupaj enaintrideset (31) projektov za obnovo in ekološko sanacijo
planinskih koč v skupni vrednosti 219.498.351 SIT. Od tega naj bi planinska društva prispevala 86.236.000 SIT
lastnih sredstev, iz drugih virov (občine, sponzorji, posojila, ...) pričakujejo 59.760.200 SIT, iz proračunskih virov
pa 66.236.000 SIT.

Od teh projektov jih je 22 takih, da lahko kandidirajo za pomoč s strani MŠZŠ. Sem moramo prišteti še prijavo KPP
za dela na visokogorskih planinskih poteh. Skupna vrednost prispelih prijav za ekološko sanacijo in obnovo
planinskih koč (za kar prejmemo sredstva MŠZŠ) je 155.199.351 SIT. Od tega naj bi društva prispevala 57.741.000
SIT lastnih sredstev, iz drugih virov (občine, sponzorji, posojila,…) pričakujemo 41.260.200 SIT, iz proračunskih
virov pa 56.298.151 SIT.

Seznam vseh poslanih prijav:

- Ajdovščina

Obnova kritine in oken na Iztokovi koči

- Ajdovščina Zamenjava strešne kritine in stavbnega pohištva na Koči Antona Bavčerja

- Bohinjska Bistrica

obnova / novogradnja Orožnove koče

- Celje Matica

Premazi lesenih delov koče, obnova kuhinje v Domu planincev

- Celje Matica

obnova tovorne žičnice in vodnega zajetja, barvanje koče (les) na
Frischaufovem
domu

- Celje Matica

zamenjava strelovoda, el. razsmernika, premazi na lesenih delih, prezračevanje
sanitarij, obnova vodnega zajetja na Kocbekovem domu

- Celje Matica

Bivak pod Ojstrico obnova

- Dovje Mojstrana
domu

obnova kuhinje in el. inštal. ter gradnja male čistilne naprave pri Aljaževem

- Gorenja vas

elektrifikacija Zavetišča GS na Jelencih

- Idrija
planini

obnova inštalacij, rekonstrukcija strehe, obnova fasade na Koči na Hleviški

- Integral

menjava kritine (azbest) na Koči na Planini pri Jezeru

- Javornik Koroška Bela obloga depandanse s pločevino, preureditev zimske sobe, namestitev lovilcev
maščob na Domu Valentina Staniča
- Javornik Koroška Bela namestitev lovilcrv maščob, obnova podstrešja in jedilnice, plinski hladilnik v
Kovinarski koči v Krmi
- Javornik Koroška Bela

namestitev sončnih kolektorjev za ogrevanje, lovilcev maščob, obnova sobe
oskrbnika na Prešernovi koči

- Laško

obnova kuhinje v Domu na Šmohorju

- Logatec

obnova koče Cajnar

- Ljubno

obnova Koče na Travniku

- Mežica

dokončanje obnove Doma na Peci

- Mežica

gradnja MČN na Koči na Grohotu

- Nova Gorica

dokončaje začete gradnje (povezava med objekti) na Domu pri Krnskih jezerih

- Paloma

obnova kuhinje in gradnja MČN na Ribniški koči

- Radovljica

gradnja nove mansarde, obnova in predelava jedilnice na Valvasorjevem domu

- Radovljica

obnova ostrešja, kritine in mansarde na Pogačnikovem domu

- Radovljica

priprava in izdelava dokumentacije za Roblekov dom

- Rašica

ureditev vodovoda za Kočo na Rašici

- Škofja Loka nujna vzdrževalna dela na Koči na Lubniku
- Škofja Loka prenova notranjost Koče na Blegošu

- Žalec

obnova greznice in zbiralnika vode Koče na Bukovici

- Železniki

gradnje manjše ČN ali greznice, obnova obstoječih sanitarij Koče na Ratitovcu

- Žirovnica

nadaljevanje obnove Koče pri izviru Završnice

Na razpis Fundacije za financiranje športnih organizacij v R Sloveniji so se prijavila tale planinska
društva:

AJDOVŠČINA
ZAMENJAVA KRITINE IN OKEN NA PLANINSKI KOČI NA ČAVNU

BOČ KOSTRIVNICA

PLANINSKA KOČA

BOHINJSKA BISTRICA

OROŽNOVA KOČA (NOVOGRADNJA – OBNOVA)

GRS POSTAJA PREVALJE

SANITARNE NAPRAVE OB ZAVETIŠČU

IDRIJA
REKONSTRUKCIJA PLANINSKE KOČE NA HLEVIŠAH

INTEGRAL

ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE KOČE NA PLANINI PRI JEZERU

JAVORNIK
ČRNI VRH NAD IDRIJO

JAVORNIK KOROŠKA BELA

PRENOVA PIRNATOVE KOČE NA JAVORNIKU

OBNOVA KOVINARSKE KOČE IN MONTAŽA LOVILCEV MAŠČOB

LJUBLJANA MATICA

DOM NA KOMNI, POMOŽNI GOSPODARSKI OBJEKT IN ČISTILNA
NAPRAVA

MEŽICA

VZDRŽEVALNA DELA DOMA NA PECI

PALOMA SLADKI VRH

OBNOVA KUHINJE NA RIBNIŠKI KOČI NA POHORJU

PLANINSKA ZVEZA
SLOVENIJE

OBNOVA VISOKOGORSKIH PLANINSKIH POTI

RADOVLJICA

INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA POGAČNIKOVEM DOMU

VRANSKO

OBNOVA IN RAZŠIRITEV PLANINSKE KOČE NA ČRETI

VUZENICA

VZDRŽEVALNA DELA NA PLANINSKI KOČI PLANINC

Pripravil: Danilo SBRIZAJ,
strokovni sodelavec

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE UO PZS

TUDI GORE SO DOBILE SVOJ DAN

Združeni narodi so na pobudo predsednika države Kirgizistan, novembra 1998, razglasili leto 2002 za
Mednarodno leto gora. Tega smo z raznimi slovesnosti in akcijami obeležili tudi slovenski planinci.

Glavni cilji mednarodnega leta gora 2002 so bili:

-

s pomočjo zavarovanja in sonaravnega razvoja gorskih območij zagotoviti sedanje in bodoče
preživetje prebivalstva gorskih območij,

-

povečati vedenje o gorskih ekosistemih, njihovem spreminjanju ter pomenu,

-

promocija in varovanje naravne in kulturne dediščine,

-

proučitev sedanjih nasprotij v rabi gorskih območij in zagotavljanje miru v prihodnje.

Mednarodnemu letu gora je sledila tudi določitev MEDNARODNEGA DNEVA GORA, za katerega je bil
izbran 11. december. Prvo slovesno prireditev je ravno na ta dan, 11. decembra 2003, pripravilo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v prostorih Centra Evropa v Ljubljani. Slavnostni
govornik je bil državni sekretar g. Jože Strle.

Sledili so zanimivi prispevki različnih strokovnjakov: Maksimiljan Mohorič: Trajnostni razvoj gorskih
območij, mag. Vesna Kolar Planinšič: Partnerstvo za gorska območja in Alpska konvencija, dr. Metka
Petrič: Vode v Alpskem krasu, Dragan Matijašič: Gozd in voda, dr. Tom Levanič: Trajnostni razvoj
slovenskega alpskega prostora. Ob prireditvi so si udeleženci lahko ogledali še razstavo slik Irene Mrak:
Alpe - včeraj, danes, kaj pa jutri? ter zloženko z istim naslovom, ki so jo izdelali študentje in študentke 3.
letnika 2001/ 2002 Univerze Ljubljana, FF, Oddelek za geografijo.

Tega dogodka se je udeležila tudi močna delegacija PZS; v.d. načelnice KVGN Rozi Skobe, član KVGN dr.
Milan Naprudnik ter načelnik KVIZ PZS Rudolf Skobe; žal pa sta bila od vabljenih predstavnikov MDO
prisotna le predstavnik MDO Ljubljana ter MDO Dolenjske in Bele Krajine.

Vse gore sveta, s tem pa tudi naše, so dobile svoj dan, dan, ki nas planince, posebno varuhe gorske
narave obvezuje k še večji skrbi za njihovo zaščito in ohranitev.

Rozi SKOBE,
v.d. načelnice KVGN

_____________________________________________________________________________________
__

RAZPIS
Odbor za usposabljanje pri KVGN razpisuje III. tečaj za pridobitev strokovnega
naziva
VARUH GORSKE NARAVE

Tečaj bo potekal na treh različnih lokacijah - planinskih kočah in bo trajal 6 dni (3 vikende) in sicer 17.
in 18. aprila, 22. in 23. maja ter 12. in 13. junija 2004.

Tečaj je namenjen planincem, članom PD, 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 član PD, je star najmanj18 let in ima dokončano V. stopnjo splošne
izobrazbe.

Že pridobljeni strokovni nazivi v okviru usposabljanja pri PZS (MPS, VPZS, markacist PZS itd.), ne
izključujejo možnosti prijave. Predhodno pridobljena znanja (tečaj za gorske stražarje, planinska šola,
tečaj gorništva itd.) so zaželjena.

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 60 dni po pisnem
izpitu oddal seminarsko nalogo, pozitivno ocenjeno s strani izbranega mentorja.

Kotizacija za tečajnika, ki ga bo na tečaj napotilo PD je 16.750 SIT, za samoplačnike pa 25.100 SIT.
Kotizacija mora biti nakazana na transakcijski račun PZS pred začetkom tečaja. Praviloma naj se iz
vsakega PD prijavi le po en kandidat.

Prijave se zbirajo na predpisanem obrazcu, potrjenem s strani matičnega PD, najkasneje do 15. marca
2004, na KVGN PZS, Ljubljana, Dvoržakova ulica 9, ga. Veronika Susman Šegatin (telefon: 01 / 43 45
689). (Obrazec je priložen, objavljen pa je tudi na spletni strani, kjer so objavljena januarska Obvestila
PZS (http://www.pzs.si ).

Rozi SKOBE,
v.d. načelnice KVGN

PRILOGA

KOMISIJA ZA PLANINSKA POTA UO PZS
POROČILO O AKCIJAH KOMISIJE ZA POTA V LETU 2003
IN PROGRAM DEL ZA LETO 2004 pripravil: Danilo SBRIZAJ
Letošnje akcije v visokogorju so trajale skupaj 35 dni, na njih je delalo 74 markacistov (nekateri
večkrat) ki so skupaj opravili 2610 ur dela ovrednotenega na 2500 SIT (ura dela v steni je ovrednotena
na 4.500 SIT). V skupni vrednosti 6.525.000 SIT. Na akcijah je bilo vgrajenih 427 novih klinov in 474 m
jeklenice, ki je pritrjena s 367 sponami.
Akcije so uspešno potekale tudi zaradi pomoči helikopterjev SV, ki so na določene točke prepeljali v 7.
urah (ura je 365.000.SIT) poletov material potreben za izvedbo akcij. Vrednost helikopterskih ur znaša 2.555.000
SIT.
Člani Komisije za planinska pota oziroma njene tehnične podkomisije so v letu 2003 izvedli tele večje
akcije:
Pot čez Rigle, akcija je bila izvedena aprila v okviru tečaja markacistov Dolenjske in Bele Krajine. Akcijo
sta vodila Stanko Gašparič in Florijan Nunčič v sodelovanju z inštruktorji KPP (6) in tečajniki. Trajala je 4 dni, na
njej pa so povsem obnovili in zavarovali zelo zahtevno pot na Gorjancih.
Pot na Nanos, je bila povsem obnovljena in na novo zaščitena z varovali in jeklenico v okviru tečaja
markacistov Primorske v mesecu maju. Akcijo sta vodila Stanko Gašparič in Florijan Nunčič v sodelovanju z
inštruktorji KPP (6) in tečajniki. Poseben poudarek je bil na varovanju okolja, saj so z nadelavo poti »ukinili«
številne bližnjice, ki so povzročale erozijo.
Zahteven odsek poti čez Gonžarjevo peč, je v dveh junijskih dneh obnovilo PD Vinska gora s sodelovanjem
S. Gašpariča in F. Nunčiča. Na poti na vinsko goro so povsem obnovili in z žično ograjo zavarovali zahteven strm
odsek, kjer se je prej pripetilo že več nesreč zaradi zdrsov. Na akciji je sodelovalo 12 udeležencev.
Obnova poti čez Mlinarico so v sodelovanju s PD PT Ljubljana obnovili markacisti tehnične skupine iz
Kranja konec junija (26. in 27.) akcijo je vodil Rudi Lanz, pomočnik je bil Gorazd Hace. Delala je ekipa 10
markacistov, na akciji je bila potrebna tudi pomoč helikopterja.
Obnova poti Savica Komna je bila izvedena od 18. in 20/7. Akcijo je vodil Tone Tomše , na njej je
sodelovala ekipa 5. markacistov. Obnova se je izvajala v sodelovanju z občino Bohinj, PD Ljubljana matica, TNP,
GG Bled in Zvezo tabornikov Slovenije, katere gosti v Bohinju skavti iz Luxemburga so v okviru svojih rednih
aktivnosti imeli 1. dan prostovoljnega dela.
Akcija obnove in pregleda poti okoli TRIGLAVA je potekala od 18.7. do 20.7 na območju Triglavu.
Sodelovali so 4. markacisti, ki jih je vodil Boštjan Rigler. V času akcije so izvedli več nujnih manjših popravil na
različnih dostopnih poteh na Triglav. V akciji je za prevoz opreme in markacistov sodeloval tudi helikopter SV.
Poti v Baški grapi so se obnavljale v sodelovanju s PD Podbrdo od 18/07 – 20/07. Akcijo je vodil Boštjan
Gortnar, pomočnik je bil Primož Štucin. Dela je izvajala ekipa 9 markacistov iz Ljubljane, Medvod in Posoške
markacijske skupine.
Obnova poti Zapotok – Kanja sedlo je bila izvedena v sodelovanju s PD Jesenice od 26/7 – 30/07. Akcijo je
vodil Franci Pukl, pomočnik je bil Jože Rovan. Delala je ekipa 10 markacistov večinoma iz PD Jesenice. Tudi na tej
akciji je bila potrebna pomoč helikopterja.

Obnova poti nad Kriškimi podi je bila izvedena v sodelovanju s PD Radovljica v času od 07/08 – 10/08.
Akcijo je vodil Štefan Bukovec. Dela je izvajala ekipa 6 markacistov večinoma iz PD Radovljica.
Obnova poti Furlanova pot na Gradiško turo je bila izvedena skupaj s PD Vipava 6/9 – 10/9. Akcijo je
vodil Florijan Nunčič, pomočnik je bil Rudi Vašl. Delala je ekipa 10 markacistov iz PD Vipava in članov tehnične
skupine iz Savinjske OMS
Tudi letos so nam pri izvedbi akcij pomagale nekatere delovne organizacije in se na tem mestu posebej
zahvaljujemo ELES – Elektro Slovenije, ki nam je omogočil prevoze; Kolinski za hrano in napitke in TE Šoštanj za
delovne kombinezone.

V letu 2004 pa Komisija za pota planira tele akcije:
1.

Pekel – Rjavina

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plemenice
Pot čez Komarčo
Rdeča Škrbina pod Dolkovo Špico
Sleme pod Skuto
Hanzova v Mojstrovki
Olševa
Pot na Durce pod Raduho
Greben Kočne – Križ – Koroške Rinke

Javornik Koroška Bela
Ptuj
Ljubljana – matica
Mojstrana
Kamnik
Jesenice
Solčava
Mežica
Kranj
SKUPAJ

7
6
14
3
8
3
2
6
2

6
5
8
6
8
5
4
8
6

51 dni

56

Vrednost teh akcij (ogledi, delo, prehrana, material..) bo predvidoma naslednja:
9 delovnih akcij

11.176.000 SIT

K temu pa lahko prištejemo še helikopterske prevoze, stroške nabave novih strojev in materiala za delo
na poteh in varnost markacistov, tako da je skupna vrednost akcij za leto 2004 predvidoma 17.375.510
SIT.

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI
VABIJO IN POROČAJO…

VABIJO …

POČITNICE NA KOMNI

Pravega občutka o gorski divjini ne dobiš s hitrimi vzponi in sestopi, ampak z večdnevnim

bivanjem v

gorah. Ko se v nedeljo popoldne spraznijo gorske poti in tišina zavlada vsepovsod, tedaj se začno prave
počitnice.

Privoščite si gorske počitnice sredi Julijskih Alp!

Komna je visoka planota v južnem delu Julijskih Alp, zahodno od Bohinja. Leži nad gozdno mejo, nižji
predeli so porasli z ruševjem, vmes so opuščene bohinjske pašne planine, višji predeli so porasli s travo,
vrhovi so pa skalnati in sezejo prek 2200 metrov visoko. Vsa planota je kraška, mrežo markiranih poti pa
dopolnjeje množica starih vojaških in pastirskih poti in stez. Brezpotni svet je večinoma lahko prehoden,
trate pa so vse poletje bogato cvetoče. Vse to lahko obiščete v enodnevnih izletih, če imate dovolj visoko
izhodišče.

Na Komni, na planini na Kraju, stoji koča Majerca, s katero upravlja Planinsko društvo Jeglič1[1] iz
Ljubljane. Koča stoji na 1508 m nadmorske višine, od Koče pod Bogatinom je oddaljena 30 metrov, od
Doma na Komni je 15 minut hoje, iz doline od Savice pa 2 uri in 45 minut.

V koči Majerca je 30 ležišč, 16 v sobah, ostala pa so na skupnem ležišču, v koči je povsem opremljena
kuhinja, ki omogoča pripravo hrane za do 30 oseb, v jedilnici pa je prostora za 25 oseb. Koča ima
elektriko in lastno cisterno za vodo, ob koči so suha stranišča.

Koča Majerca je primerna za spomladanske in poletne počitnice, za podaljšane konce tedna ali za
tedenska letovanja, za večje ali manjše skupine. V preteklih sezonah so jo z zadovoljstvom uporabljala
planinska društva in njihovi mladinski odseki za planinske tabore, šolske in sindikalne skupine, udeleženci

tečajev in izpopolnjevanj. Planina na Kraju je ugodno izhodišče za turne smuke kot tudi za letne ture,
sprehode in prečenja.

V letu 2004 so na voljo tile termini:
-

zimske počitnice LJ in MB: 15.2. – 22.2.

-

zimske počitnice ostali: 22.2. – 29.2.

-

spomladanske počitnice (1. maj) 25.4. – 2.5.

-

poletne počitnice 26.6 – 18.7.

-

poletne počitnice 14.8. – 29.8.

Možni so tudi drugi termini.

Cena najema koče je 38 000 SIT na dan, ta cena velja za najeme do 4 dni. Seveda je bistveno bolj
smiselno kočo najeti za več dni, tako da znaša cena najema za 7 dni (npr. od nedelje do nedelje) 230 000
SIT, od sobote do naslednje nedelje pa 260 000 SIT. Če preračunate znesek najema na osebo (30 oseb, 8
dni), potem znese strošek prenočevanja, vključno z uporabo kuhinje, kjer si lahko pripravite svojo hrano
le 1083 SIT (4.60 EUR), kar je manj kot stane prenočevanje v šotoru v avtokampu v Bohinju. S tem, ko si
sami pripravljate svojo hrano, se izognete stroškom s posamičnim plačevanjem vsakega čaja posebej,
izbor hrane prilagodite svojemu okusu, čase obrokov pa svojim turam.
Večletne izkušnje z organizacijo samooskrbnih taborov v koči Majerca na Komni kažejo, da so
stroški za prehrano in spanje na osebo na tak način več kot pol nižji kot pri polnem penzionu v drugih
planinskih kočah.
Informacije o koči daje in rezervacije sprejema predsednik PD Jeglič Tomaž Vrhovec po tel 041/ 709 031
oziroma 01/ 505 91 39 ali po elektronski pošti: tomaz.vrhovec@uni-lj.si

Dan
Mesec

Naziv akcije, kraj in
namen

Organizator

Naslov, kjer dobite
podatke o akciji

JANUAR
17.01.
17.01.

17.01.

18.01.

Pohod z baklami na PD Ribnica
Sv. Ano
Spominski
pohod PD
»Dušana Krajca« na
Smrekovec
Grmada
22. pohod »Zdravju PD
naproti« iz Polzele
Polzela
Tradicionalni zimski UO PD
pohod Golčaj –
Špilk
Blagovica

18..01. Zimski pohod
Grmado

24.01.

na PD

Dan varne hoje
pozimi
in
Dan
varstva
pred
snežnimi plazovi na
Ošvenovem

Martin Žuk, 041/224
492
Mišo Primc, 041/324
242
Zoran Štok, 041/754
778
Bojan Pustotnik,
01/723 43 86 ali
041/710 681
Milan Jevšnik,

Videm

07/492 05 88

PGRS
Prevalje

ali 041/525 442
Franc Telcer, Ob
Meži
7,
2391
Prevalje;

OVIZ
MDO
Koroške

02/823 10 25
Ivan Cigale, Čečovje
35, 2390 Ravne na
Koroškem;

24.01.

031/842 361
XXVIII. planinski PD Velenje PD
Velenje,
ples – Jezero
Prešernova 22, 3320
Velenje;

25.01.

17. zimski pohod na PD Križe
Kriško goro

25.01.

13. zimski pohod na PD
Boč
Poljčane

03/587 11 34
Ivan Likar,
041/784 175
Janko Kovačič,
02/829 00 44

25.01.

Pohod na Boč

30.01.

Veleslalom za pokal PD
Grmada
(Celjska
koča)
Grmada
Turnosmučarski tek. PD
7. memorial Luke
Karničarja in Rada Jezersko
Markiča

31.01.

PD Hakl
Sv. Trojica

Jkovacic@nkbm.si
Lipič Drago,
041/703 660
Mišo Primc, 041/324
242
GRS Jezersko,
04/254 13 14

Drejc karničar,
040/666 118

Dan
Mesec

Naziv akcije, kraj in
namen

Organizator

Naslov, kjer dobite
podatke o akciji

FEBRUAR
01.02. 16. zimski pohod na PD Vinska
Ramšakov vrh
gora
07.02. Pohod »Razgibajmo PD
življenje« po Celjski
planinski poti
Grmada
07.02. 4. nočni pohod na PD JavornikJavornik
Črni Vrh nad
Idrijo

Damjan Končnik,
040/246 833
Franc Šinko,
031/383 591
Matej Škvarč,
041/896 519

iz Črnega vrha
Zdenko Bezeljak,

5. zimski pohod iz PD
Mirne
Peči
na
Vrhtrebnje
Trebnje
08.02. Pohod po severnih PD Celje
obronkih Šmartnega
Matica
08..02. 9. zimski pohod na PD
Čaven
Ajdovščina
07.02.

08.02.

PD
Tradicionalni
spominski pohod na
Zasavsko Sv. Goro
Zagorje

041/491 086
Franc Cvelbar,
040/225 674
03/492 48 50
PD Ajdovščina,
041/275 542
Franc Fajfar,
03/567 13 94
Joža Božič,

08.02.

PD
Tradicionalni
planinski pohod ob
kulturnem prazniku
Kočevje

03/566 44 90
Janez Merhar,
01/895 25 82

08.02.

Pohod na Jeruzalem

PD Ljutomer

Marija Nonkovič,
031/361 426

14.02.

23. pohod PD Dramlje PD Dramlje

14.02.

Planinski ples

PD Maribor
Matica

ali 02/582 17 54
Zdravko Golež,
041/652 169
PD
Maribor
Matica,
Jurčičeva 8,

PD

2000 Maribor
Marko Mulej,

14.02. 9. Valentinov pohod

Radovljica
PD

040/772 843
Miro Krušič,
07/497 14 32

14.02.

Bohor
Senovo
PD
Mežica

031/638 349

14.02. Nočni pohod do
Valvazorjevega doma

Tradicionalni 16.
zimski pohod na Peco

Viljem Blatnik,

PLANINSKO DRUŠTVO JEGLIČ SPONZORIRA
PISARNIŠKO POSLOVANJE
KOMISIJE ZA MEDNARODNE STIKE
UPRAVNEGA ODBORA
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

______________________________________________________________________________________________
__

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.

Program praznovanj ob 100. obletnici delovanja planinskega društva ŠOŠTANJ:

29. januar
Šoštanj

OKROGLA MIZA: Kako ohraniti Smrekovec?

Mala dvorana Kolturnega doma

20. februar

Svečani občni zbor PD Šoštanj

Gasilski dom Šoštanj

05. marec

Osrednja prireditev ob 100. letnici PD Šoštanj

Kajuhov in Kulturni dom Šoštanj

07. marec

Pohod po Trških mejah okoli Šoštanja, 534 m

Šoštanj z okolico

03. april

Planinski živžav

Trg svobode Šoštanj

22. in 23. maj

Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje

Šoštanj in okolica

29. maj

Pohod od Kotelj do Belih Vod, 1259 m

Kotlje – Bele Vode

25. junij

Otvoritev in pohod po ravenski poti, 710 m

Ravne

julij

Otvoritev plezališča v Florjanu

Florjan

31. julij

Planinski izlet v tujino

Italija

26. september

Pohod na Smrekovec, 1577 m

Bele Vode, Smrekovec

oktober

Razstava starih planinskih fotografij in opreme

Mestna galerija Šoštanj

06. november

Regijsko tekmovanje Mladina in gore

Osnovna šola Bibe Roecka

25. december

Božični pohod z baklami na Sv. Križ, 1051 m

Bele Vode

Vse dodatne informacije:
E-pošta:

info@planinskodrustvo-sostanj.si

Spletne strani:

http://www.planinskodrustvo-sostanj.si

Otvoritev praznovanj je bila 8. januarja 2004 v Mestni galeriji Šoštanj z izdajo svečane številke časopisa
Planinski popotnik.
_____________________________________________________________________________________
__

Planinsko društvo Dravograd išče oskrbnika za planinski dom na Košenjaku (1169
m) za sezono 2004.
Dom je odprt ob vikendih od 1. marca do 1. oktobra.
K sodelovanju vabimo predvsem upokojence.
Rok za prijave: 15. februar 2004.
Ponudbe zbiramo na naslovu društva: Planinsko društvo Dravograd, Trg 4. julija 7,
2370 Dravograd
Ivana Kotnik,
predsednica PD Dravograd

POROČAJO …
NA NOVEGA LETA DAN - na Kališču pod Storžičem
1. januarja 2004 je bil županov pohod na Kališče, kjer je mag. Franci Ekar, župan Občine Preddvor
in predsednik Planinske zveze Slovenije takole nagovoril pohodnike:
dragi zbrani v zimi in snegu tako visoko v gori na zgodovinski dan, na Novega leta dan, to je l. januarja
2004 leta, ko Slovenija vstopa v Združeno Evropo.
Za nami je planinski 110-letni jubilej slovenskega organiziranega planinstva. Vsa slovenska okolja
in področja so se spominjala in častila ta vse-slovenski planinski jubilej. Še naj bolj trajni spomin bo na
dela in uresničitve ekoloških in naravovarstvenih prizadevanj v planinskih okoljih, pri prizadevanjih za
odpravo uporabe naftnih derivatov, kot pogonskega goriva za energetske vire, kakor tudi nadaljevanje

gradenj čistilnih naprav v visokogorju. Zgrajeni so bili zemeljski električni vodi v dolino Vrat (12 km), na
Blegoš (skoraj 3 km), do planinskega doma pri Krnskih Jezerih (preko 10 km), na Klemenčo planino v
Logarski dolini (5 km). Leta 2003 je bila zgrajena čistilna naprava pri Češki koči, ki jo je zgradila tamkajšna
lokalna skupnost; pričele so se gradnje čistilnih naprav pri Aljaževem domu v Vratih ter na Komni in na
Grohatu. To so izjemna dejanja planinskega
prostovoljstva v prizadevanju za zmanjševanje
onesnaževanja okolja in vodnih talnic. Prav s temi dejanji bomo ohranili neomajevanje in svobodo
gibanja v gorskem svetu.
Na mednarodnem področju smo utrjevali nove relacije. Sem sodi podpis sporazuma o
sodelovanju s Nepalsko, himalajsko planinsko zvezo. Sprejeta sta Statut in pravnomočnost članstva v
»Alpskem loku evropskih planinskih zvez« - CAA.
Poudariti pa moram pomemben dogodek za vso slovensko planinstvo, to je najdba originalne
listine, oziroma »kupoprodajne pogodbe« o nakupu zemljišča vrh Triglava iz leta 1895, ki ga je kupil
župnik Jakob Aljaž. Izjemnega pomena je tudi dokument v originalnem zapisu Jakoba Aljaža, da je ta svet
in stolp »turn« podaril Jakob Aljaž slovenskemu planinstvu, oziroma »Slovenskemu planinskemu
društvu«, t.j. t.i. »zvezi« pod imenom SPD ki je združevala: planinske podružnice, častna članstva in
»izvršni« organizacijski odbor; t. i. odbor, ki je deloval pod imenom »osrednji odbor« organ v SPD. Tudi
55 let delovanja PZS, kot naslednice SPD, smo obeležili zelo delovno in razpoznavno. Tako je nastal in bil
izdan ob tem jubileju »Planinski zbornik«, ki pregledno prikazuje prehojeno 110-letno jubilejno pot
slovenskega planinstva. Bili smo priča nastajanju novih zakonodaj, ki so vsebinsko in upravljalno posegale
tudi v planinsko domeno in dediščino - v planinski svet. Jasno in glasno smo sporočili Sloveniji in
parlamentu, da nastajanje takih vsebin in poseganj v ta planinska področja, ki jih je planinska organizacija
stoletje varovala in ohranjala ne sme nastajati brez usklajevanja, z vsemi uporabniki teh področij in
strokovno znanstvenih strok.Vsaka zloraba statistično političnih premoči, monopolizma, preglasovanj in
priučene enostranskosti ni sprejemljivo za današnji čas, čas demokratičnosti, kar je bilo v letu 1991
osnovna in temeljenja ter najbolj sveta odločitev slovenstva, kar je končno tudi standard za vstop v EU.
V letu, v katerega smo vstopili, se bo nadaljevalo društveno delo, aktivnosti in prizadevanja na
področju vzgoje in izobraževanja ter pridobivanju mladih v planinske vrste. Nadaljevalo se bo delo na
področju vrhunskega alpinizma in športnega plezanja. Prilagajali se bomo novim izzivom in mednarodni
primerljivosti. Definirali in uredili bomo status planinske humanitarnosti. Dokončati moramo Zakon o
planinski poteh. Postavlja se tudi potreba po zakonu o visokogorju, oziroma zakonu o planinstvu. Za
Planinsko zvezo bo nujna priprava novega »statuta«, pa tudi znak slovenske planinske organizacije bo
potrebno nekoliko modificirati. Poleg nadaljevanja ekoloških projektov in tozadevnih dejanj v planinskem
svetu, se bomo soočali s vizijo o visokogorskem planinskem turizmu. Poleg nuje in potreb ter dolga do
planinske dediščine, se bo moral urediti in zgoditi »slovenski planinski muzej«. Planinstvo bo moralo
delovati dinamično, zanesljivo, strpno, dostojanstveno, kot prodorno ter vplivno. Ne smemo pozabiti
dobrih ocen in mnenj, pomoči, pa tudi spoštovanj države do planinstva, predvsem od: MO, MZŠŠ, MOP,
MNZ, predsednika države, vlade, nadškofije- metropolita. V letošnjem letu je predsednik PZS pozval
slovenske planince k akciji »planinskega krvodajalstva«, kar je predsedstvo PZS učinkovito podprlo.
Gorsko reševalna dejavnost PZS bo morala aktivno poseči na področje preventive. Posebno poglavje je

»internacionalizacija« tudi v planinstvu, kajti terjata jo vstop v EU in svet. Še posebej moramo poudariti,
da je letos »leto izobraževanja«.
V preteklem letu so na svetovnem nivoju določili »11. december« za »dan gora«. Danes je
vključevanje v ta področja in procese nuja in obveza, če hočemo ostati in stati v poziciji, ki smo si jo
pridobili doma in v tujini. Načrtujemo akcijo »pohod« po planinski poti od Prekmurja do Jadrana z odmiki
tako, da bodo zajeta vsa planinska geografska področja, kakor tudi organizacijski izziv MDO PD. V
letošnjem letu bomo tudi prvič obeležili planinski praznik, na dan »26. avgust«, v spomin, ko je bil naj
višji vrh »slovenstva« in »slovanstva« prvič pred 226 leti osvojen. Tudi profesionalizacija v PZS bo morala
postati brezhibna, učinkovita, inovativna in avtoritativna. Da bo profesionalni team obvladoval čas in
obvladoval zahteve, tako znanih, pričakovanih, kot tudi nepričakovanih dogodkov. Kadrovanje in
kadrovska politika bo morala postati predprioriteta. Aktivno iskanje novih subjektov je bistvo, ne pa
vračanje tistih s popravnimi izpiti, enostransko užaljenostjo in tudi neproduktivno opozicijo. Planinstvo
potrebuje iskrenost, pomoč, dopolnjevanje - ne pa nasprotnosti. Izkoristiti in iskati moramo nove, sveže
moči, ki so goram, planinstvu in planinski organizaciji predani. Planinstvo temelji na prostovoljstvu pa
tudi kompromisih, saj se izvaja njegovo društveno delovanje in vse aktivnosti v prostem času ter
izključno za sprostitev in oplemenitev kakovosti življenja in širjenje obzorja življenja.
Na današnji dan, na tej gorski lokaciji, v tej lokalni skupnosti občine pod Storžičem, lahko z
veseljem ugotavljamo, da so tu prisotne pozitivne osveščenosti do gorskega sveta in planinskega okolja,
pa tudi iskrenega planinskega tovarištva. Zatorej ni naključje, da so se prav tu porodili »planinsko
botanični« dnevi in pohodi. V tem svetu so bili prvi koraki v gore Zaplotnika, Štremfljev, Česna. Prav tu se
je ponovno pričeli dogovori in sprejela odločitev za nadaljevanje oblikovanja »Savinjsko karavanškega«
krajinskega parka.

Dragi planinci, planinke ljubitelji gora:
Vsem obiskovalcem gora, članstvu Planinske zveze Slovenije, simpatizerjem planinstva, v letošnjem letu
2004, želim čim več sreče in lepih iskrenih doživetij v gorah in na vrhovih. Želel pa bi tudi, da bi bili vsi
obiskovalci, kar najbolje opremljeni s znanji o planinskih vedah ter da bodo imeli kar največ znanja za
varno gibanje v gorskem svetu. Ta znanja pa se lahko pridobi le v planinskih društvih ter v okviru
izobraževalnih akcij PZS. Zatorej je apel za vključevanje v planinske vrste, kakor tudi delo v njih, ne samo
dolžnost do planinske organizacije, markacistov, reševalcev…, saj se svobodno koristi in uporablja
planinsko infrastrukturo in naprave, ter je poleg izkazane pripadnosti, to tudi skrb za lastno varnost.
Srečno v novem letu. In še enkrat povabljeni v članstvo slovenskega planinstva.

NOČNI POHOD Z BAKLAMI

Že tradicionalno se loški planinci vsako leto, ob Dnevu samostojnosti, udeležimo pohoda na Stolpnik. V
Ločah se nas je zbralo 19 in odpeljali smo se ob vznožje Konjiške gore. Od tam dalje pa pot pod noge in
kaj kmalu smo se pridružili konjiškim in ostalim planincem na Stolpniku. Z njimi smo izpraznili kakšen
kozarček vina. V slast pa sta šla tudi ponujeni sadni kruh in čaj. Slednjemu gre zahvala domačim
planincem. Kar hitro pa smo se loški planinci morali vrniti v dolino, kajti isti večer nas je čakal še en
pohod. To pa je bil naš Loški nočni pohod z baklami. V centru Loč, pri našem planinskem smerokazu, se
nas je zbralo 42. prižgali smo bakle in svetilke in krenili proti Klokočovniku, kjer stoji naš planinsko –
lovski dom. Med potjo je v zrak švignilo nekaj raket, počila je kakšna petarda, vse pa je bilo v duhu
veselega razpoloženja. V domu smo pripravili pravo gostijo. Tudi navadne klobase, ki smo jih pekli na
žerjavici pred domom, niso manjkale. Nazdravili smo prihajajočemu novemu letu, zapeli par pesmi in se
preko kmetije Črešnarjevih vrnili v dolino.
Jože GUMZEJ,
PD LOČE

IZ DRUŠTVENIH GLASIL…

OBVESTILA
GLASILO PLANINSKEGA DRUŠTVA LITIJA
Sto vrhov za 100 let Planinskega društva LitijaLeta 2005 bo PD Litija praznovalo 100 letnico ustanovitve
podružnice SPD. V počastitev tega jubileja so izdali poseben dnevnik, v katerem je prostora za 100 žigov
(25 vrhov je obveznih). Vsi, ki boste dnevnik poslali do 1.5.2005 boste prejeli posebne jubilejne značke.
Prvih 82. značk je bilo že podeljenih na letošnjem društvenem občnem zboru.
8. spominski pohod Franca Štrusa, 28.02.2004
pohod organizirajo v sodelovanju s planinsko sekcijo DU Litija. Poteka po stezah po katerih je zaslužni
litijski planinec Franc Štrus vodil svoj zadnji društveni izlet. Franc Štrus je bil vodja organizacijskega
odbora pohoda na Tisje. Pohod poteka po trasi Jevnica-Zagorica-Sv.Trojica-Oklo-Tabor-Ihan. Informacije:
Borut Vukovič, telefon: 031/ 805 686.
V štirih letnih časih na Janče

PD Litija je lastnik Doma na Jančah. Da bi spodbudili čim večji obisk te prijetne izletniške točke v
neposredni bližini na Janče, so v letu 1996 pričeli z akcijo »V štirih letnih časih na Janče«. Vsak planinec,
ki v vseh letnih časih obišče Janče in ta obisk potrdi s posebnim žigom v kontrolni kartonček, ki ga dobi
pri oskrbnici doma, prejme spominsko značko. Za tretji, peti in deseti kartonček so značke v drugi barvi,
za 25 izpolnjenih kartončkov (100 vzponov), pa plaketo.
Badjurova krožna pot
Je speljana po najlepših okoliških hribih in kot venec obkroža litijsko občino. Pot je med planinci zelo
priljubljena.
Prijatelji Janč-janški prijatelji
Je akcija, s katero je društvo pričelo 1.1.2002. Pravila so preprosta. Vsak, ki se v koledarskem letu vsaj
petindvajsetkrat povzpne na Janče in to tudi zabeleži v vpisno knjigo v domu, bo dobil naziv »prijatelj
Janč« in na srečanju vseh sodelujočih v akciji tudi skromno društveno priznanje. Z imenom akcije žele
povedati, da so stalni obiskovalci doma prav gotovo prijatelji Janč, prav pa je, da postanejo prijatelji tudi
med seboj, torej janški prijatelji. Vabijo, da se jim pridružite!

V juliju 2004 se bo v daljne Ande podala štiričlanska odprava AO Litija. Finančna
sredstva bodo zbirali s prodajo spominskih majic, ki jih lahko kupite v društveni
pisarni ali v planinskem domu na Jančah. Cena majice je 2.000 SIT.

Izleta po Haloški planinski poti se je v mesecu novembru udeležilo 39 članov savske sekcije. 15.11.2003
pa je v OŠ Bršljan v Novem mestu potekalo eno od treh regijskih tekmovanj Mladina in gore. Letos so
ekipo PD Litija sestavljali: Janja in Gašper Repina, Klara Ceglar in Andraž Zupančič pod vodstvom Aleša
Pregla. Tekmovanje so zaključili z odliko in se uvrstili na državno tekmovanje, ki bo januarja 2004 v
Rušah. Prav tako 15.11.2003 se je 32 planink in planincev udeležilo Pohoda po trških mejah Laškega.
Slavnostni govornik je bil predsednik PZS mag. Franci Ekar; pohodnike pa sta pozdravila tudi predsednica
PD Laško Fanika Wiegele in župan občine Jože Rajh. 20.11.2002 se je pod vodstvom alpinističnega
inštruktorja Vita Bukovška pričela alpinistična šola, ki se je je udeležilo11 bodočih alpinistov iz Litije,
Zagorja, Hrastnika in Dolskega. Planinske šole, ki je prav tako potekala v mesecu novembru – 22. in 23.,
se je udeležilo 11 mladih planincev, udeležencev mladinskega planinskega tabora v Laškem Rovtu. Šola je
bila v organizaciji društvenega mladinskega odseka. V vlogi predavateljev so se tokrat prvič preizkusili

tudi srednješolci Aljaž Zupan, Miha Mohar, Matjaž kaplja in Miha Likar in se tako nadvse uspešno
pridružili zboru odraslih predavateljev, ki je podal preostale teme. Izleta planinske sekcije DU na Janče
22.11.2003 se je udeležilo 49 planink in planincev. S tem izletom so zaključili izredno bogato planinsko
leto, saj so izvedli vseh 42 načrtovanih akcij. Ob pisanju poročila, jim je ostal le še pohod na Tisje.

(Povzeto po Obvestilih PD Litija, št. 75/december 2003 in po posebni številki/december 2003.)

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

POD PRISOJNIKOM
GLASILO PLANINSKEGA
DRUŠTVA PT LJUBLJANA
Uvodne besede ob Novem letu 2004 je zapisal predsednik društva Stane Tomšič in lahko razberemo, da
je bila društvena dejavnost v iztekajočem se letu obsežna, saj so poleg redne dejavnosti prizadevni
društveni delavci imeli polne roke dela ob pripravi počastitve 50.letnice društvenega delovanja. Razvili so
nov društveni prapor in izdali obsežen zbornik o 50-letni zgodovini društva. Pripravili so tudi »Dnevnik 50
vrhov za 50 let PD PT«. Doslej so prejeli že blizu 200 izpolnjenih dnevnikov ter z veseljem podelili značke
in diplome za osvojene vrhove. Društvo je ob koncu leta štelo preko 1350 članov, kar vsekakor potrjuje
pravilnost delovanja in daje novih moči za doseganje še večjih uspehov v prihajajočem letu. Beseda
zahvale je bila namenjena vsem, ki so pomagali izpeljati zahtevne društvene naloge, še posebej tiste, ki
so bile povezane z obeleženjem jubileja. Posebno zahvalo je itrekel pokrovitelju društva Pošti Slovenije in
Telekomu Slovenije, ki sta ob jubilejnem letu še posebej velikodušno stala ob strani. Brez njune
dolgoletne podpore zagotovo ne bi bilo vseh uspehov. Ob iztekajočem letu pa je Stane Tomšič zaželel
vsem članicam in članom ter prijateljem društva vesele praznike ter uspešno Novo leto 2004; vsem pa
veliko lepih izletov in užitkov v gorski naravi. Poleg prijetnega branja, ki ga je pripravil izletniški odsek
društva pa so objavljene tudi pozdravne besede županje Mesta Ljubljana Danice Simšič, ki jih je društvu
namenila ob jubileju. Med drugim je zapisala, da je še posebej vredno in pomembno vzgojno delo v
društvu, saj pomeni prenašanje planinskega duha in izročila mlajšim generacijam, našim otrokom in
vnukom. Oni bodo skrbeli za naše gore in varne poti, ko jih bomo mi čez leta občudovali bolj pri vznožju.
Odmev njihovih vriskov v stenah bo zgovoren dokaz, da smo jih s svojim lastnim zgledom naučili ponosa,
vztrajnosti, solidarnosti in skromnosti - vrednot ljudi, ki cenijo in varujejo planinski raj. 50-letnica društva,
ki ga vodijo plemeniti cilji, povezani z naravo in človekom, pa je spoštovanja vreden jubilej.

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

VIHARNIK
GLASILO PLANINSKEGA
DRUŠTVA VIHARNIK
Člani planinskega društva Viharnik in prijatelji smo se za vedno poslovili od prizadevne društvene delavke
in planinske prijateljice Nade Mlač. Cellon bo za zmeraj ostal njena neuresničena želja... Planinski
sopotniki pa se je bodo spominjali predvsem kot planinske vodnice, ki je vedno točno vedela kam gredo
in kako se tja pride. Odločno in zanesljivo je stopala spredaj in kot je v poslovilnih besedah napisal Marko
Selan: »lahko smo se brez skrbi ozirali po lepotah okoli sebe, kajti pred nami je hodila ona in razmišljala
namesto nas, pri tem pa skromno skrivala lastno zadovoljstvo, da smo z njeno pomočjo odkrivali lepote,
ki so bile tudi njej pri srcu.«
-------------------------------------------V enem od zapisov o izletih pa pod Razmišljanja lahko preberemo, da je planinarjenje odlično zdravilo, ki
preprečuje in zdravi telesne, duševne, duhovne in odnosne težave sodobnega človeka. Gre za prijetno
doživljanje v majhnih in velikih zmagah nad samim seboj. Planinec ni zadovoljen le zato, ker je s trudom
in znojem osvojil vrh, ampak tudi zato, ker je prišel v čudovito okolje gorske narave, ki pomirja in
osrečuje. Skupno planinarjenje ima zdravilno moč tudi zato, ker poleg stika z naravo gojimo tudi dobre in
pristne prijateljske medsebojne odnose. Zato velikokrat doživimo, da je hoja v gore zbližala nemočni in
do skrajnosti neskladni osebi, ker sta našli izgubljeni del sebe. Pisec meni, da nobena druga rekreativnošportna dejavnost ne povezuje tako uspešno prijateljskih stikov in v tolikšni meri kot planinstvo, kajti
samo tu se vsi skupaj udejstvujejo in spoznavajo.
Objavili pa so tudi program izletov do februarja 2004.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po zapisnikih občnih zborov in obvestil planinskih društev in Medddruštvenih odborov ter glasila gradiva
uredila ter povzetke pripravila Jana RACMAN.

VODJEM PLANINSKIH ŠOL PO PLANINSKIH DRUŠTVIH SE PRIPOROČA KOT UČNO
GRADIVO

GORNIKOV SVETOVALEC,
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SLUŽBA

SLOVENIJE.
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KI GA JE IZDALA GORSKA
BREZPLAČNA
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PREDHODNEM NAROČILU LAHKO PREVZAMETE NA SEDEŽU GORSKE REŠEVALNE
SLUŽBE SLOVENIJE, BLEIWEISOVA 34, KRANJ.

Telefon: 04/201 06 70
E-pošta:

FAX: 04/201 06 71

GSM: 041/ 617 817

grs@pzs.si

OBVEŠČAMO VAS, DA STA

PLANINSKI KOLEDARČEK 2004

PLANINSKI INFORMATORČEK

IN

ŽE V PRODAJI. NAROČITE OZ.

KUPITE JU LAHKO V PLANINSKI ZALOŽBI, DVORŽAKOVA 9, 1000 LJUBLJANA
(planinska.zalozba@pzs.si) – telefon: 01/43 45 684 (FAX: 01/ 43 45 691).
CENA PLANINSKEGA KOLEDARČKA JE 420 SIT, PLANINSKEGA INFOR-MATORČKA
PA 350 SIT.

_____________________________________________________________________________________

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mesečno

Izdajatelj:

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE, Dvoržakova 9 / p.p. 214, 1001 Ljubljana

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

Tisk:

TISKARNA RAVNIKAR, Marko Ravnikar s.p., Kajuhova cesta 2 A, 1230 Domžale

Naklada:

1.600 izvodov, brezplačno, januar 2004

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 680. Pišete nam lahko na
naslov Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana ali 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 sofinancirata Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
in Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

