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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.

OPRAVIČILO:
na naslovnici prejšnje številke Obvestil PZS, kjer gre zahvala vsem, ki so kakorkoli
pripomogli k uresničitvi projekta mednarodnega gorskega muzeja v Nepalu, se ime tiskarne
pravilno glasi »TISKARNA

SCHWARZ«. Za napako se opravičujemo.

AKTUALNO

PREDSEDNIK PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
mag. Franci EKAR SE JE UDELEŽIL
REDNE LETNE SKUPŠČINE CAA

V Aosti, na severu Italije, je od 20. do 21. februar 2004 potekala redna letna Skupščina CAA (Club Arc
Alpin) – Združenja dežel alpskega loka, v katerega so vključene planinske zveze: Avstrije, Italije, Francije,
Nemčije, Liechenctensteina, Južne Tirolske, Švice in Slovenije. Združenje je bilo ustanovljeno z namenom
vzpostavitve zavesti v javnosti, predvsem glede ohranitve naravnega, kulturnega in življenjskega prostora
v Alpah ter zastopanja skupnih interesov v razmerju do EU, zlasti z izdelavo in predlaganjem projektov
pomoči v okviru programov EU. Ima status opazovalke v organih Alpske konvencije in se skupaj s CIPRO
in EUROMONTANO, kot nevladna organizacija zavzema za odprtje še preostalih protokolov Alpske
konvencije, ter za uresničevanje že sprejetih; pozdravlja pa tudi obliko, da naša država pridobi evropski
status. Na zasedanju Skupščine CAA so bile obravnavane informacije, poročila ter analize obveznosti iz
podpisov Alpske konvencije. Posebej ugodno je bila sprejeta dokončna ureditev podpisa konvencije, kar
pomeni zadnjo fazo pri podpisovanju protokolov s strani držav članic, ki naj bi bila v novembru 2004.
Svojo dokončno obvezo naj bi izpolnila tudi država Slovenija.
Poročila o opravljenem delu v obdobju med skupščinama so podali predstavniki posameznih
planinskih zvez. Predsednik PZS, mag. Franci Ekar je obrazložil prošnjo Mednarodne komisije za reševanje
v gorah (I.K.A.R.), katere ena izmed tridesetih članic je tudi Gorska reševalna služba Slovenije, da se
podpre pobuda za ureditev polnopravnega statusa I.K.A.R. v okviru sorodnih organizacij v EU. Pismo za
podporo in pomoč je bilo s strani PZS posredovano Službi vlade za informiranje R Slovenije, veleposlaniku
delegacije Evropske skupnosti v Sloveniji g. Erwanu Fouéréju in g. Robertu de Martinu, predsedniku CAA,
kot tudi predsedniku evropske komisije, g. Romanu Prodiju. To podporo je Skupščina CAA soglasno
podprla.
Delegate je predsednik PZS seznanil tudi z aktivnostmi, ki so potekale ob 110-letnem jubileju
organiziranega planinstva v Sloveniji ter s podpisom »Pisma o nameri«, sporazuma o sodelovanju med

Planinsko zvezo Slovenije in nepalsko planinsko organizacijo (NMA), ki sta ga zvezi podpisali ob
slovesnosti v Nepalu (leta 2003) ob 50-letnici prvega pristopa na najvišjo goro sveta – Everest.
Predstavljeni so bili tudi predlogi in spremembe glede ureditve Triglavskega narodnega parka, za kar so
prisotni delegati izkazali precejšnje zanimanje.
Prav tako je bila sprejeta tudi pobuda o kandidaturi za uvrstitev Mont Blanca na seznam UNESCO Svetovne naravne dediščine. Iz razprave izhaja jasno stališče, da ves razviti in »odgovorni« evropski alpski
svet z veliko aktivnostjo širi, v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom, posamezna varovana območja.
Za Mednarodno zvezo planinskih organizacij (UIAA) je bila postavljena zahteva po preglednosti
porabe sredstev, ugotovitve učinkovitosti zveze in smotrnosti njenega delovanja.
Diskusija je bila namenjena tudi potrebi pri standardizaciji in ocenjevanju planinskih poti, še posebej
glede opremljenosti s klini, jeklenicami in določevanju težavnostnih stopenj. Nujno potrebno bo
upoštevati zakonodajo glede najrazličnejših odgovornosti, ki iz tega izhajajo.
Obravnavana so bila še področja:
-

-

t. i. Tirolske »alpske« deklaracije /Tirol Deklarition/, v kateri naj bi povzeli dobre navade in
pravila, ki naj veljajo v gorskih športih (potrjena s strani UIAA oktobra 2002),
nove organizacijske oblike dela sekretariata CAA,
Statut CAA, ki še ni dokončno oblikovan in registriran (najbolj nasprotuje DAV nemška planinska zveza,
saj se ne strinja z ureditvijo registracije po avstrijski zakonodaji, kjer je tudi stalni sedež CAA).

Delegati Skupščine CAA so sprejeli pobudo predsednika Planinske zveze Slovenije, g. mag. Francija Ekarja,
da bi bilo zasedanje naslednje redne skupščine CAA v Sloveniji, z utemeljitvijo, da bo Slovenija v času
zasedanja že nova polnopravna članica EU, kar bo posledično pomenilo, da se bodo tudi določeni odnosi,
dolžnosti, spoštovanja, standardi in predpisi pričeli aktivneje izvajati. Zasedanje Združenja dežel alpskega
loka (CAA) bo 9. septembra 2004 v Ljubljani.
Pozornost na zasedanju je bila namenjena tudi 50-letnemu jubileju osvojitve drugega najvišjega
vrha na svetu K»2« (8611 m n.v.). Med udeleženci je bil prisoten še vedno čil in zdrav takratni osvajalec
vrha (vrh je bil osvojen: 31.julija 1954) g. Achille Compagnoni, legendarni alpinist in gorski vodnik, ki je
kar 104-krat vodil odprave na vrh Materhorna. S predsednikom PZS sta navezala pristne stike, saj sta se
oba spominjala plezalnih smeri montblanškega grebena Pentereja in stene Brenve – Sentinelle Rouge.
Slovenski alpinisti so osvojili vrh »K2« 13.06.1993.

(Povzeto po poročilu predsednika PZS, mag. Francija Ekarja)

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

IZ DELA PREDSEDSTVA UO PZS V FEBRUARJU 2004

Predsedstvo UO PZS je imelo v mesecu februarju 2004 dve seji:

•

na 28. seje Predsedstva UO PZS, ki je bila 3.2.2004 je obravnavalo tele teme:
1.

Pregled in potrditev zapisnika 27. seje P.UO PZS, z dne 13.1.2004 in poročilo o neopravljenih
sklepih

2.

Kadrovske zadeve: Planinski vestnik, zaposlitev novega referenta

3.

Prostori PZS – opcija Vilharjeva v Ljubljani

4.

Članarina PZS – dopolnitve pojasnil za Obvestila, statistika članstva 2003

5.

Obravnava in sprejem izhodišč in usmeritev P UO PZS za pripravo, izdelavo in izvajanje
programov dela Strokovne službe in generalne sekretarke PZS za leto 2004

6.

Planinski muzej v Nepalu in »Slovenski planinski muzej PZS« - lokacija

7.

Imenovanje komisije za pripravo novega Statuta: Tomaž Banovec, Jože Stanonik, Milan
Mesojedec, Janez Volkar in Bruno Fras

8.

Poročila o delu komisij in odborov v letu 2003

9.

Predlogi za priznanja

10. Seminar za društvene delavce PD, MDO in PZS

11. Pregled osnutkov Pravilnikov komisij PZS
12. Priprave na bilanco PZS 2003
13. Kadrovanje v UIAA
14. Vloga za pridobitev mnenja o humanitarni dejavnosti, poročilo o namenski porabi sredstev
iz razpisov, popisi blaga
15. Mnenje o pristopu k izdelavi »gorske planinske zakonodaje«
16. Zakon o planinskih poteh
17. Nova lokacija GRS – Kranj (finančna poročila, popisi blaga,…)
18. Lastnina Češka koča – lokalna skupnost
19. Članstvo v Svetu TNP – g. Duhovnik Janez in Svetu za športno rekreacijo - g.Borut Peršolja
20. Zgodovina » SPD – PZS«
21. Vpis Koče na planini Stador v seznam planinskih koč PZS
22. Potrditev pogodb o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim:
-

Pirnatova koča na Javorniku, ki jo upravlja PD Črni vrh nad Idrijo in

-

Koča pri Hlevišah, ki jo upravlja PD Idrija

23. Predlog UO PZS:
pogoji prijave, metodologija oblikovanja cene usposabljanj in pogoji za odpoved udeleženca
ali organizator
24. Normativi za obrabo opreme pri akcijah usposabljanja, na vodenih turah ali delovnih akcijah
- predlog za leto 2004
25. Pobuda za oblikovanje novega zavarovalnega produkta

•

na izredni seji Predsedstva UO PZS, ki je bila 17.2.2004 pa tele teme:

1.

Delitev dela med predsednikom PZS, člani predsedstva UO PZS in GS

KOMISIJE POROČAJO
2.

Obravnava Poročila o delu strokovne službe in GS PZS v letu 2003

3.

Obravnava okvirnega, vsebinskega programa dela PZS za leto 2004

4.

5.

Predlog dnevnega reda 11. Seje UO PZS, ki bo 12.3.2004 in izredne seje UO PZS,
dne 23.4.2004
Tekoče zadeve
5.1. Seznanitev P UO PZS z novim strokovnim sodelavcem za planinsko rekreacijo.

Alojzija KORBAR TACAR,
generalna sekretarka PZS

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

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.

KOMISIJA ZA VARSTVO GORSKE NARAVE UO PZS

Odbor za usposabljanje pri KVGN razpisuje III. tečaj za pridobitev strokovnega
naziva

VARUH GORSKE NARAVE
ROK ZA PRIJAVO 15. marec 2004

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 bil priložen objavi razpisa v Obvestilih PZS, št. 1/2004, objavljen pa je tudi na spletni
strani, kjer so objavljena januarska Obvestila PZS (http://www.pzs.si ).
Rozi SKOBE,
v.d. načelnice KVGN

ODBOR ZA ČLANSTVO UO PZS

INFORMATIVNI ODGOVORI
NA VPRAŠANJA V ZVEZI Z ZAVAROVANJEM ČLANSTVA PZS

Zavarovalno zastopstvo »Koprima« d.o.o., Ljubljana in Zavarovalnica »Tilia« d.d., Novo mesto, ki sta
skupno poskrbeli za letošnje zavarovanje članstva naše organizacije za različne vrste tveganja, sta nam
posredovali odgovore na vprašanja PD in MDO, ki so prispela na naslov PZS v zvezi z letošnjim
zavarovanjem članstva in jih v nadaljevanju posredujemo:

1. Nezgodno zavarovanje:
-

v kolikor bi posameznik-planinec (4. nevarnostni razred) sam sklepal nezgodno zavarovanje za
zavarovalne vsote 1 mio SIT za smrt in 2 mio SIT za invalidnost, bi letna premija z davkom znašala SIT
9.000,00;

-

v kolikor bi posameznik-alpinist (9. nevarnostni razred) sam sklepal nezgodno zavarovanje za
zavarovalne vsote 1 mio SIT za smrt in 2 mio SIT za invalidnost, bi letna premija z davkom znašala SIT
15.300,00.

-

za zavarovanje preko PZS znaša letna premija za iste zavarovalne vsote, za vse člane PZS enako, t.j.
SIT 500,00, s tem, da so v zavarovanje vključene tudi poškodbe zaradi mraza in višine ter
zastrupitve.

2. Kaj je zavarovalnica naredila za cca 35 mio SIT, kolikor stane to zavarovanje PZS?
Za ca 35 mio SIT je zavarovalnica zavarovala člane PZS. Za letno premijo 500,00 SIT je posameznik pri planinski
dejavnosti, brez omejitve višine, zavarovan za nezgodno smrt, nezgodno invalidnost, poškodbe in okvare zaradi
mraza in višine ter zastrupitve, vse to v Sloveniji in Evropi, vključno s Turčijo. Višina zavarovalnih vsot so bile
izbrane s strani PZS. Škodni obračun je bil ob koncu koledarskega leta PZS predložen.

3. Dodatno zavarovanje za višje zavarovalne vsote za smrt in invalidnost, oz. dnevna odškodnina:
-

varianta za višje zavarovalne vsote /2 mio / 4 mio za smrt in invalidnost/ za obdobje 01.01.2004 do 31.12.
2006, s strani PZS ni bila sprejeta. Možnost višje zavarovalnine obstaja po poteku obstoječe pogodbe.

-

Isto velja za dnevno odškodnino.

-

Vsak pa lahko sam sklene pri zavarovalnici svoje nezgodno zavarovanje po ceniku za posamično
zavarovanje. Primer: 2 mio smrt / 4 mio invalidnost/ 2.000,00 dnevna odškodnina = letna premija znaša
49.842,00

4. Veljavni pogoji za nezgodno zavarovanje so določeni z dokumentoma: NE 2003 in ŠPO-2003
(objavljena v: Obvestila PZS, št. 1/2004 in Obvestila PZS, št. 2/2004).

5. Kako je z škodnimi primeri, ki se lahko članu PD dogode tudi večkrat v enem letu:
-

reševanje v gorah – zavarovalna vsota po škodnem dogodku,

-

nezgoda – do 100% invalidnosti,

-

odgovornost – zavarovalna vsota po škodnem dogodku.

6. Specializirani kadri PZS (vodniki, mentorji, instruktorji,…) imajo svojo polico za zavarovanje
odgovornosti; pogoji so določeni z dokumentom 0-97 NM.

7. Zavarovanje za odgovornost iz dejavnosti registriranih vodnikov PZS:
-

individualno zavarovanje odgovornosti za odškodnine, po pogojih, kot so v veljavi letos (brez količinskih
popustov, ki jih ima PZS): če bi ga zavarovalnica sploh sprejela v zavarovanje /zaradi velikega rizika/, bi
letna premija znašala 50.000,00 SIT ali več.

8. Doplačilo za odgovornost – višje zavarovalne vsote:
-

glede na osnovno /količinsko/ zavarovanje, bi doplačilo za enkratno povečanje zavarovalnih vsot znašalo
najverjetneje okoli 5.000,00 SIT

9. Zavarovanje za reševanje v evropskih in turških gorah – (so možne višje zavarovalne vsote?):
-

želja PZS je bila dogovorjena zavarovalna vsota 650.000,00 – oseba, ki ni član planinske organizacije
(društva, kluba,…), tega zavarovanja ne more skleniti.

10. Dodatno plačilo stroškov reševanja v tujini:
Možnost dodatnega zavarovanja je bila dogovorjena na željo članstva PZS in jim je s tem tudi prepuščena izbira ali
se bodo zavarovali ali ne.
Zakaj je letos sistem bolj kompliciran? Lani smo imeli 3 različne možnosti dodatnega zavarovanja, letos so to le
stroški za reševanja. Razlika je v obliki urejanja (posredovanja seznamov!) evidenc med PD in PZS.

11. AXA- turistično zavarovanje z asistenco v tujini ni lastni program Tilie in ga zavarovalnica trži za nemško
zavarovalnico AXA, tako da niso možni nikakršni dodatni popusti; kot ugodnost za A-člane pa je asistenca vključena
v članarino.

13. Tujci, ki živijo v Sloveniji in so člani PZS, so zavarovani za smrt in invalidnost; reševanje je v Sloveniji
zaenkrat zastonj. Podrobnosti glede veljavnosti zavarovanja za tujce so navedene v Obvestilih PZS, št.
2/2004 (stran: Z/UO-3).

14. Cenik zavarovalnice za zavarovanje izletov je narejen na osnovi množičnosti, saj zavarovanje lahko
sklenejo le organizacije, ki zavarujejo skupino izletnikov. Posamezniki se po tem ceniku sploh ne morejo
zavarovati. Ponudba je objavljena v nadaljevanju.

Danilo ŠKERBINEK
_____________________________________________________________________________________
___________

KOPRIMA D.O.O.

ZAVAROVALNICA TILIA D.D.

LJUBLJANA

NOVO MESTO

ZAVAROVANJE UDELEŽENCEV PRIREDITEV
(POHODI, PROSLAVE IPD.),
KI JIH ORGANIZIRAJO PLANINSKA DRUŠTVA

ZAVAROVANE SO OSEBE, KI SO SE PRIJAVILE NA POSAMEZNO PRIREDITEV, PRI ČEMER
NI POGOJ, DA SO UDELEŽENCI TUDI ČLANI PZS.

PISNA EVIDENCA SODELUJOČIH JE OSNOVA ZA UVELJAVLJANJE EVENTUELNE ODŠKODNINE.

S SKLENITIVJO ZAVAROVANJA, SO UDELEŽENCI ZAVAROVANI ZA:

1/ NEZGODNO ZAVAROVANJE:

•

ZAVAROVALNA VSOTA ZA NEZGODNO SMRT …………………………... SIT 1,000.000,00

•

ZAVAROVALNA VSOTA ZA NEZGODNO
INVALIDNOST ……………………………………………….………………..… SIT 2,000.000,00

2/ ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI:

•

ZA POŠKODOVANJE OSEB ………………………………………………...……SIT 1,000.000,00

•

ZA POŠKODOVANJE STVARI ………………………………………………….. SIT 300.000,00

CENA NA DAN / NA UDELEŽENCA …………...………………. SIT
+ 6,5% DAVEK DPZP ……….…………..…………………………. SIT

75,00
4,875

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

S K U P A J ………………………….……………………………… SIT

79,875

===============================================================
MINIMALNA PREMIJA 2.000,00 SIT

PRED PRIČETKOM PRIREDITVE (POHODA, PROSLAVE…) PLANINSKO DRUŠTVO OBVESTI AGENCIJO
KOPRIMA D.O.O. LJUBLJANA O NAMERAVANI SKLENITVI PREDMETNEGA ZAVAROVANJA (DATUM,
TRAJANJE, NAZIV, LOKACIJA). KOPRIMA IZSTAVI USTREZNO ZAVAROVALNO POLICO.

PO KONČANI PRIREDITVI PD SPOROČI TOČNO ŠTEVILO PRIJAVLJENIH UDELEŽENCEV; NA PODLAGI TEGA
ZAVAROVALNICA IZSTAVI USTREZNO FAKTURO.

GOSPODARSKA KOMISIJA UO PZS

SREČANJE ODGOVORNIH ZA KOČE IN POTA V ZDRUŽENJU CAA
NA PFÄLZER HÜTTE V LIECHTENSTEINU
27. – 29. JUNIJ 2003

MERILA ZA OKOLJU PRIJAZNE PLANINSKE KOČE

Vsako leto – že od leta 1997 dalje - se konec junija srečajo na delovnem srečanju odgovorni za koče in pota držav
članic Club Arc Alpin (CAA). Gostitelji se vsako leto zamenjajo, prvo srečanje je bilo v Avstriji leta 1997, PZS je
bila gostitelj srečanja leta 2000, letošnje srečanje pa so pripravili predstavniki Liechtensteina (LAV) na Pfälzer hütte.
Temi letošnjega srečanja, ki so se ga udeležili poleg gostiteljev LAV iz Liechtensteina, še predstavniki DAVDeutscher Alpenvereina, OeAV - Österreichisher Alpenvereina, CAI - Club Apino Italiano, AVS - Alpenverein
Südtirol, CAF - Club Alpin Français in PZS sta bili priprava kriterijev / izhodišč za podelitev znaka “Okolju
prijazne planinske koče” in pa primerjava oskrbniških oziroma najemnih pogodb za planinske koče v posameznih
državah.

Osrednja tema delovnega srečanja je bila določitev kriterijev za podelitev znaka “Okolju prijazne
planinske koče”. V preteklih letih so planinci v Alpah poskrbeli za več sprememb pri planinskih kočah,
njihovi opremi in delovanju, zaradi katerih so koče postale bolj prijazne okolju. Izkazalo se je tudi, da
spremembe niso povsod enake in se uporabljajo različna merila za vrednotenje kaj pomeni »Okolju
prijazna planinska koča«.
Zato, da bi lahko na podoben način ugotavljali prijaznost planinskih koč do okolja, so na sestanku
predstavnikov komisij za koče v članicah kluba Alpskega loka (CAA) 27. - 29. 6. 2003 v Pfälzer hütte v
Liechtensteinu predstavniki nemške (DAV), avstrijske (OEAV) in južno tirolske (AVS) planinske zveze
predlagali merila za podelitev oznake Okolju prijazna planinska koča. Merila so podprli tudi predstavniki
liechtensteinske (LAV) in slovenske planinske zveze (PZS). Merila naj bi bila za planinske koče bolj
primerna kot tista, ki se v EU uporabljajo za običajne gostilne in hotele.

Merila se nanašajo na tale področja:

1. Preskrba z energijo
1.1 Ukrepi za varčevanje z energijo
- koča je toplotno izolirana

- uporabljajo se varčne žarnice
- konice porabe električne energije so omejene
- ogrevalne in toplovodne napeljave so toplotno izolirane
- toplotna energija, ki nastaja pri proizvodnji električne
energije z diesel agregati, se upora lja za ogrevanje

1.2 Viri energije
- uporabljajo se obnovljivi viri energije (voda, sonce,
veter, biomasa)
- če se ni mogoče izogniti uporabi diesel agregata, se
uporabljajo lovilne kadi za olje in gorivo
- vzdrževanje naprav je redno in dokumentirano

2. Preskrba s pitno vodo in čiščenje odpadne vode
2.1 Varčevalni ukrepi
- armature za varčno uporabo pitne vode so na vseh iztokih
- nameščeni so števci porabe pitne vode, ki so redno kontrolirani

2.2 Ukrepi za zmanjšanje onesnaženja voda
- uporabljajo se okolju prijazna čistilna sredstva
- kemična sredstva za čiščenje odtočnih cevi se ne upo-

rabljajo
- v sanitarijah so posode za odpadke
- obiskovalci dosledno uporabljajo lastne rjuhe
- vzdrževanje čistilnih naprav je redno in dokumentirano

3. Ravnanje z odpadki
3.1 Zmanjševanje količine odpadkov
- strežejo se nepakirana živila (npr. namazi)
- strežejo se manjši obroki za otroke in starejše
- strežejo se točene pijače namesto pakiranih
- uporabljajo se prehrambeni izdelki s čimmanj embalaže
- v sanitarijah se uporablja reciklirani in neklorirani papir

3.2 Ravnanje z odpadki
- odpadki se zbirajo ločeno (biološki, papir/karton, kovine, steklo, plastika)

- odpadno jedilno olje se zbira in predaja pooblaščenim
zbiralcem
- nevarni odpadki (baterije, svetlobne cevi, zdravila, ...) se
zbirajo in predajajo pooblaščenim zbiralcem
- v koči ali njeni okolici se ne sežiga odpadkov
- biološki odpadki se kompostirajo

- odpadne kuhane jedi se uporabljajo za prehrano živali
(prašičev ali gosi)
- kosovni odpadki se oddajajo v reciklažo ali zbiralnice
4. Varstvo zraka
- kajenja v koči je prepovedano
- prezračevalne naprave se redno pregleduje
- pri diesel agregatu je filter za pline in saje
- uporabljajo se razpršila brez snovi, ki razkrajajo ozon
- uporabljajo se le biološki in nestrupeni premazi lesenih
delov; pohištvo je iz materialov, v katerih ni formaldehi
dov; pohištvo je iz masivnega lesa

5. Oskrba koče in njena okolica
- v okolici koče (200 m) ni odpadkov, ki bi nastajali pri
oskrbovanju ali bi jih prinašali obiskovalci

- v okolici koče ni avtomobilov (oskrbnikov avto je v
garaži)
- v koči se prodaja domače izdelke in ponuja za kraj značilne jedi in pijače

6. Zvočna zaščita
- dosledno se upošteva mir v nočnih urah

- izvori hrupa so izolirani (npr. diesel agregat)
- prostori so med seboj zvočno izolirani
7. Informiranje
7.1 Informiranje obiskovalcev s strani PD ali oskrbnika
(večjezično ali s piktogrami) o
- ukrepih za varčevanje z energijo in/ali vodo
- smiselni uporabi sanitarnih naprav
- preprečevanju hrupa
- varstvu rastlin in živali

7.2 Usposabljanje delavcev v koči

Ali katera od naših planinskih koč že ustreza tem merilom? V celoti najbrž še ne. Toda z manjšimi
spremembami pri opremi, predvsem pa s spremenjenim načinom poslovanja, bi jim lahko ustrezala
marsikatera. K temu pa bi lahko veliko prispevali tudi ozaveščeni obiskovalci planinskih koč, ki bi z
razumevanjem sprejeli katerega od prej naštetih ukrepov.

Janez DUHOVNIK in Danilo SBRIZAJ

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI UO PZS

EVROPSKE PEŠPOTI VABIJO

Visoki vrhovi gora so sicer še pobeljeni s snegom, vendar vse daljši dnevi že prinašajo vonj po pomladi.
Prihaja ponovno čas, ko se bodo naše pohodniške poti odele v zeleno in nam omogočile spoznavanje
pestrih pokrajinskih značilnosti pokrajin skozi katere vodijo.
Preko Slovenije potekajo številne markirane poti, posebno mesto med njimi pa zagotovo pripada
evropskim pešpotem. V Sloveniji sta to E6 in E7. Prva nas popelje s prelaza Radelj do Strunjana ob
slovenski obali, druga z Robiča na italijanski, do Hodoša ob madžarski meji. Komisija za evropske pešpoti
Slovenije (KEUPS), ki s svojimi soustanovitelji skrbi za obe evropski pešpoti pri nas je pred kratkim izdala
nov vodnik po pešpoti E6 SLO. Prvega v samostojni državi. Na poti je 39 kontrolnih točk, popotnik pa za
prehojeno pot prejme lično značko. Spominska značka nosi barve EU. Na modrem polju sta slovenska
popotnika obkrožena z rumenimi zvezdami, v spodnjem delu z napisom E6 SLO. Slednji znak je tudi nova
podoba KEUPS. Vodnik je na voljo pri Turistični zvezi Slovenije, Miklošičeva 36, Ljubljana oziroma na
prodajnih mestih večjih PD širom države. V kolikor se boste podali po evropskih pešpoteh vam želimo
obilo popotniških užitkov in sončnih dni.

mag. Uroš Vidovič

_____________________________________________________________________________________
___________

30. SREČANJE MARKACISTOV SMDO

V soboto 30. januarja je bilo v Mozirju trideseto srečanja markacistov savinjskega meddruštvenega
odbora. Na začetku je zapel nekaj pesmi oktet Mavrica iz Jarenine, učenci iz OŠ Rečica ob Paki pa so
pripravili prisrčen kulturni program. Dobrodošlico in uspešno delo nam je zaželel župan občine Mozirje.
Srečanja se je udeležilo 29 planinskih društev (skupno 92 udeležencev) in podaljšali smo enoletno
veljavnost 84 markacistom. Na srečanju so bili predstavniki iz dolenjskega, koroškega, podravskega in
posavsko-zasavskega MDO. Na srečanju je bilo predloženih nekaj več poročil o delu kot lani in le tri
društva so pripravila tudi sezname svojih markacistov za podaljšanje licence! Vsa PD, ki imajo na skrbi
planinske poti, še niso poslala že davno zaprošenih opisov poti za ureditev katastra poti, čeprav vedo, da
se pripravlja zakon o planinskih poteh in bo to potrebno zagotoviti.

Na srečanju so bili prisotni podpredsednik PZS Adi Vidmajer, predsednik SMDO Jože Kodre, načelnik
KPP Tone Tomše, ki nas je seznanil tudi z novostmi in smernicami za delo na področju planinskih poti.
Srečanje je pripravil in vodil Stanko Gašparič in po njegovi zaslugi je vsak udeleženec dobil za spomin na
srečanje lesen obesek.
Božo JORDAN

KOMISIJA ZA GORSKO POPOTNIŠTVO UO PZS

POPOTOVANJA IN IZLETI TER NJIHOVA PREDSTAVITEV

Tudi za maj in poletne mesece ima Komisija za gorsko popotništvo pripravljenih nekaj potovanj, začela pa
se je tudi sezona turnih smukov. Najprej bo na vrsti Dalmacija, sledijo poljske in slovaške Tatre in v juliju
Iran. Sledila bodo še druga potovanja, v okviru Kluba 4000 se bodo udeleženci povzpeli na štiritisočake v
Valiških Alpah, Nepal in Tibet sta standardna cilja in sicer od septembra do oktobra. Namibijske
znamenitosti bodo prišle v poštev konec avgusta in v začetku septembra, posebno doživetje bo
potovanje okrog sveta od 3. do 24. novembra. Prva postaja bo Bangkok, sledil bo Sydney z obiskom Ayers
Rocka. Nekaj dni bo namenjenih tudi Novi Zelandiji in Havajskemu otočju ter na koncu Los Angelesu. V
decembru bo ponovljen Kilimandžaro s predhodnim aklimatizacijskim vzponom in obiskom narodnih
parkov.
Popotovanja so sicer planinskega značaja, vendar je v času vzponov na tehnično manj zahtevne
vrhove vedno možnost nadomestnega turističnega programa. Prijave z vplačili akontacije sprejemajo v
računovodstvu PZS med urednimi urami v ponedeljek in torek od 8. do 14. in v sredo od 8. do 15. ure ali s
plačilnim nalogom. Kontaktna oseba za delovanje komisije in potovanja je Janez Pretnar, mobitel
031/429 970,
e-pošta: janez.pretnar@siol.net.

DALMACIJA ZA PLANINCE,

POPOTNIKE IN KOLESARJE,
8. do 15. maja 2004
Dalmacijo poznamo kot turistični cilj, vendar tudi planinci najdejo vrhove, zlasti spomladi, ko je zelena in
brez turističnega vrveža. Udeleženci potovanja se bodo spoznali z nekaterimi vrhovi na otokih, polotoku
Pelješcu in na celini. Ladja Viktorija ima kabine A kategorije z lastnim tušem in sanitarijami, prostoren
salon pa je tudi jedilnica, za dobro počutje skrbi izurjena posadka. Na račun pridejo tudi kolesarji, saj je
na otokih veliko možnosti. Še pred prihodom v Split bo vzpon na razgledni Mosor (1339 m), v Splitu bo
potem vkrcanje na ladjo in prevoz do Brača. Iz Bola bo tura na Vidovo goro (778 m), ki je najvišja gora
jadranskih otokov. Na otoku Hvar bo tudi vzpon na najvišji vrh, Hvar in Korčula imata veliko naravnih in
kulturnih znamenitosti, posebno zanimivi pa bodo izleti v narodnem parku na Mljetu. Od tam ni daleč do
Pelješca, kjer planince čaka vrh Sv. Ilije (967 m). V Makarski bomo zopet dosegli celino, kjer je mogočni
Biokovo (1762 m), tam je treba premagati znatno višinsko razliko. Po sestopu bo še kakšen ogled, potem
pa bo sledil povratek domov.
Cena je 113.000 SIT, v njej je sedem polnih penzionov z bivanjem v dvoposteljnih kabinah,
ladijske in turistične takse, vodenje in zavarovanje. V ceni ni vključena vožnja do Splita in nazaj, lahko pa
organiziramo prevoz. Zaradi rezervacije ladje prijave z vplačilom akontacije 10.000 SIT sprejemamo do
20. marca, oziroma do zasedbe mest v kabinah.
IRAN IN VZHODNA TURČIJA,
7. do 26. julij 2004
Iran privablja s svojo kulturo, gorami in slikovito pokrajino. Spomeniki mogočnih cesarstev še danes
burijo duhove, zraven pa je še Kaspijsko morje, nasadi čaja. Dvajsetdnevno potovanje bomo začeli na
ljubljanskem letališču, odkoder bomo preko Carigrada odpotovali do Vana in še isti dan prispeli v iranski
Tabriz. Po ogledu mesta bodo trije dnevi namenjeni vzponu na skoraj pettisočak Sabalan. Po sestopu se
bo prilegel počitek ob Kaspijskem morju z ogledom vasi, nasadov čaja in kopanjem. Demavend je višji od
Sabalana (5670 m), oba pa sta ugasla ognjenika s pobočji, ki so delno pokriti s snegom. Za vzpon smo
izbrali manj poznan severni pristop iz Nandala, za goro bodo potrebni trije dnevi. Tabor bo na višini 4300
m, sestop pa bo na vzhodno stran gore. Sledilo bo spoznavanje gorate pokrajine, kjer so kraljevali Asasini,
njihova glavna utrdba je bila Alamut. Ogledali si bomo še podzemno jamo Ali Sadr, iranski Kurdistan in
največje iransko slano jezero Urumiye. Po slovesu z Iranom bo še čas za vožnjo po jezeru Van z otočki in
armenskimi cerkvami ter kopanjem. S poletom iz Vana do Carigrada, ogledom zanimivosti in bazarja, ter
poletom v Ljubljano bomo zaključili naše vandranje.
Cena popotovanja je 340.000 SIT in vključuje vse letalske in avtobusne prevoze, lokalne prevoze,
nočitve z zajtrkom različnih kategorij po programu, stroške iranskega vizuma, organizacijo vzponov z
vodenjem, prenosom prtljage ter polpenzionom, izlet z ladjo, zdravstveno zavarovanje, vstopnine po
programu, slovensko vodenje in organizacijo. Obvezno doplačilo za napitnine in druge stroške 60 EUR ter

ev. turški vizum, če ne bo prišlo do spremembe v režimu viz za Slovence. Prijave z akontacijo 10.000 SIT
sprejemamo do 15. aprila.

POLJSKE IN SLOVAŠKE TATRE,
26. junij do 3. julij 2004
Tatre so bile kar zapostavljene, zraven smo dodali še Bratislavo, Krakow in solni rudnik Wieliczka. S
posebnim avtobusom se bomo peljali skozi Dunaj do Bratislave, ki si jo bomo tudi ogledali. Naslednji dan
bo postanek v Trenčinu, pa tudi do poljskega Krakowa ni daleč. Za nekdanjo prestolnico poljskih kraljev
bomo imeli dovolj časa, ravno tako za svetovnoznani solni rudnik. Četrti dan se bomo zgodaj zjutraj
zapeljali pod najvišjo poljsko goro Rysy, 2499 m. Mimo gorskih jezer se bomo po delno zavarovani poti
povzpeli na ta mejni vrh. Po sestopu se bomo sprehodili po letovišču Zakopane in tudi prenočili. Drugo
polovica potovanja bomo preživeli v slovaških Tatrah. Izhodišče za dve turi bo Tatranska Lomnica. Najprej
se bomo povzpeli na razgledni Krivan (2494 m) in potem na še en izbran vrh, tisti z večjimi ambicijami pa
bodo izbrali Gerlahovski štit (2655 m), vendar pod vodstvom slovaških gorskih vodnikov, ostali pa lažje
dostopen vrh. Zadnji dan se bomo mimo Dunaja vrnili v Slovenijo.
Cena je 102.000 SIT in vsebuje avtobusni prevoz, polpenzion v dvoposteljnih sobah v hotelih, vstopnine,
vodenje in organizacijo, dodatni stroški pa bodo za slovaške vodnike za Gerlahovsky Štit. Prijave z
vplačilom akontacije 10.000 SIT se sprejema do 1. maja.

Čas je tudi za turne smuke, v programu so trije: Grossvenediger. Dodatne informacije Roman Robas,
mobitel 041/777 186, ter Gran Paradiso in koča Essener Rostocker huette, dodatne informacije Gregor
Sluga, mobitel 041/699 078.
Janez PRETNAR

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI
VABIJO IN POROČAJO…

VABIJO …

PLANINISKO DRUŠTVO CERKNO
Vabi na 29. tradicionalni zimski pohod na Porezen, ki bo 21. marca 2004 ob vsakem vremenu. Dostop na
vrh Porezna bo dovoljen le po poteh, ki bodo označene in zavarovane. Hoja po ostalih poteh je zaradi
zimskih razmer lahko zelo nevarna in je zato PREPOVEDANA! Pri planinskem domu bo za vse udeležence
pripravljen topel čaj, za hrano pa bodo morali poskrbeti sami, saj bo dom zaradi nemotene organizacije
vpisov zaprt. Ob 11. uri bo pri spomeniku na Poreznu spominska slovesnost.
Letos bo še posebej slovesno, saj društvo praznuje 100-letnico ustanovitve.

SLOVENSKO PLANINSKO DRUŠTVO TRST
(ASSOCIAZIONE ALPINA SLOVENA TRIESTE)
vabi na slavnostni občni zbor, ki bo 26.3. ob 20. uri v prostorih bivšega Narodnega doma v ulici Filzi 14 v
Trstu. Najavo udeležbe sprejemajo na tel. 0039 335 8146256 /zvečer/. Spletna stran društva:
www.spdt.org,
e-pošta: SPDT@spdt.org.

PLANINSKO DRUŠTVO ČRNUČE
vabi na občni zbor društva, ki bo 19.3.2004 ob 18. uri v Kulturnem domu na Dunajski cesti 367 v Črnučah
(Ljubljana). Predstavili bodo dejavnost ob 50-letnem društvenem delovanju. V uvodu pa bo Rafko
Vodišek z diapozitivi in glasbo prikazal dogajanje v nepalu ob praznovanju 50-letnice prvega vzpona na
Everest.

P LA NIN SK O D RUŠTV O LA ŠK O
vabi na 20. TRADICIONALNI MARČEVSKI POHOD na ŠMOHOR, ki bo v nedeljo, 21. marca 2004. Start pohodnikov je
med 7.in 10.uro nad gasilskim domom v Debru pri Laškem, iz Zabukovice, Liboj ali Tremerij. Prispevek
odraslih pohodnikov 300 tolarjev.

Potrditev kontrolnih kartončkov in podelitev značk bo v domu na Šmohorju. Kulturni program ob 11. uri.
Hoje je od povsod 1½ do 2 uri.
Za enkratno, trikratno in petkratno udeležbo na pohodu prejme udeleženec spominsko značko, za
desetkratno posebno priznanje.

PLANINSKO DRUŠTVO PODBRDO
obvešča, da je prišlo do napake pri tisku v Planinskem koledarčku za leto 2004, in sicer je prireditev
gorski tek na Črno prst objavljen z dvema datumoma, od katerih je pravilen 07.08.2004. Do napake je
prišlo, ker sta bila rezervirana dva termina.
Dodatne informacije lahko dobite na telefonu: 05/38 08 260 (PD POBRDO - Štenkler Tomaž) ali
041/837551 (Dakskobler Jože)

PLANINSKO DRUŠTVO POLJE
vabi 21. marca na Dovško Babo.
Informacije in prijave: 041/290 270. Spletna stran društva: www.geocities.com/pd_polje

PLANINSKO DRUŠTVO RIBNICA

vabi vse planince, ljubitelje narave in ostale na 11. tradicionalni zimski pohod v Jelenov žleb
ob 61. obletnici zmagovitega boja Cankarjeve, Gubčeve, Šercerjeve in Tomšičeve brigade nad
italijanskim bataljonom divizije Macceratta (26.3.1943). Tradicionalni pohod bo v soboto, 20.
marca 2004 z odhodom ob 8. uri iz Rakitnice.
Pohod bo potekal po Rudeževi poti oz. po Poti pomnjenja in spominov iz Rakitnice po
grebenu Velike gore, ki z ene strani oklepa Ribniško dolino.
Načrt pohoda: Rakitnica – Črni vrh (gozdarska koča) – Gozdarska koča Korita – Brezno v
Jelenovem žlebu – Jelenov žleb (980 m) – nazaj po isti poti. Hoje je za 6 ur, pot je lahka.
Potrebna pa je primerna planinska oprema, dobra planinska obutev, pohodne palice in varen
korak!
Dodatne informacije: Gregor Češarek, 031/ 538 – 005, ki bo tudi vodja pohoda.

PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA
Gorenjska cesta 26

4240 RADOVLJICA
tel./ fax:04 531 55 44
E-mail: pdradovljica@siol.net

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

RAZPIS ZA DELO V PLANINSKI POSTOJANKI
Planinsko društvo Radovljica išče oskrbniški par za sezonsko delo na Roblekovem domu na Begunjščici in
Pogačnikovem domu na Kriških podih.

Pisne prijave pošljite do 20.marca 2004 na naslov: Planinsko društvo Radovljica, Gorenjska cesta
26, 4240 Radovljica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DRUŠTVENE PRIREDITVE

Dan
Mesec

Naziv akcije, kraj in namen

20.03.

Tradicionalni pohod na Jelenov žleb

Organizator
MAREC
PD Ribnica

Naslov, kjer dobite podatke o akciji
Gregor Češarek, 031/538 005

20.03.

21.03.

Savinjska orientacijska liga »Oljka PD Polzela
04«
14. Arničev pohod na Raduho
PD Luče
»Varno v gore« – poučna akcija PD
(Okrešelj)
Celje Matica
20. marčevski pohod na Šmohor
VO PD Laško

21.03.

29. zimski pohod na Porezen

PD Cerkno

Fanika Wiegele, 03/573 23 23
Katarina Filipič, 031/ 615 245

27.03.
27.03.

Po vinskih goricah na Boč – I.
Ko cvetijo velikonočnice – Boč

PD Poljčane
PD

ali 05/377 62 75
Jože Težak, 031/623 901
Marjan Kukovec, 041/698 741

27.03.

Maks Meško
Memorialni pohod Marije Vild - PD

20.03.
20.21.03.

Bukovniško jezero – Moravske
Mura
toplice
27.03.

Pohod po stopinjah Valentina Staniča PD V. Stanič
Kanal

Zoran Štok, 041/754 778
Anton Pečovnik, 041/352 934
03/492 48 50

Damjan Kolšek, 040/613 179

Franc Donša, 041/854 058 ali
02/522 10 36
PD Valentin Stanič, Gradnikova 3,
5213 Kanal;
041/728 561 ali 05/305 23 94
Anton Harej,

28.03.

Pohod po Bričevi poti Trstelj – Fajti PS Dornberk
hrib – Trstelj

28.03.

Pohod po Brežiški planinski poti

03.04.
03.04.

Pohod »Razgibajmo življenje«
Savinjska orientacijska liga

03.04.

12 ur Kališča

Zabukovica
PD Kranj –
Kljuka

03.04.
04.04.
10.04.

Naravovarstveni izlet MDO Zasavja
90 let PD Novo mesto
25. pohod na Dobrovlje iz Rakovelj

MDO Zasavja
PD Novo mesto
PD Polzela

PD Brežice

05/301 87 41
PD Brežice, 07/496 29 79

APRIL
PD Grmada
MO PD

Dan
Naziv akcije, kraj in namen
Organizator
Mesec
10.04. Pohod po poteh »Celjskih grofov«
PD Grmada
12.04. 11. pomladanski pohod Oplotnica – PD
Črno jezero

Franc Šinko, 031/383 591
Bogomil Polavder,
041/688 055
Boris Križnar,
031/840 290
Borut Vukovič, 031/805 686
Jože Perše, 041/693 195
Berni Palir, 041/813 909

Naslov, kjer dobite podatke o
akciji
Mišo Primc, 041/324 242
Ivo Višnar, 02/801 93 15 ali

12.04.

7. velikonočni pohod – Mala gora

Oplotnica
PD Ajdovščina

041/576 223
Anton Kraševec, 05/364 70 20

12.04.

Velikonočni pohod na Gorno in Pikovo

PS Kamnje
PD Mežica

Slavko Rosc, 041/312 050

==========================================================
==

POROČAJO …
KAKO OHRANITI SMREKOVEC?

V mali dvorani Kulturnega doma Šoštanj je v četrtek, 29. januarja 2004, potekala okrogla miza na temo:
Kako ohraniti Smrekovec? Organizator, Planinsko društvo Šoštanj, je k sodelovanju pritegnil predstavnike
iz Lovske družine Smrekovec, Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, Policijske
postaje Velenje, Krajevne skupnosti Bele Vode, Upravne enote Velenje, inštituta ERICO iz Velenja ter
smučarskega centra Golte. Poleg navedenih so na okrogli mizi aktivno sodelovali tudi nekateri lastniki
zemljišč, oskrbnik Doma na Smrekovcu ter soavtor filma "Svet divjega petelina". Skupaj z ostalimi
ljubitelji Smrekovca je bilo na okrogli mizi kar 44 udeležencev.
Uvodoma je predstavnik podjetja Golte d.o.o. predstavil namen in cilje smučarsko-rekreacijskega
centra Golte, čemur je sledil ogled inserta iz filma "Svet divjega petelina".
Sledila razprava, ki se je navezovala na tri vsebinske sklope:
1.) Pomen Smrekovca:
Smrekovec je priljubljen planinski cilj, za ljubiteljske obiskovalce je glavni motiv ohranjena narava in
mirno okolje. Smrekovec je del kulturne identitete ljudi, ki živijo pod njem oz. se vračajo v svoj rodni
kraj. Prav tako predstavlja vir dohodka mnogim posameznikom. Je tudi življenjski prostor redkih
rastlinskih in živalskih vrst, ki so predlog za naravno vrednoto državnega pomena, ob vstopu v
Evropsko zvezo pa evropskega. Vršni del Smrekovškega pogorja je že zavarovan kot naravni rezervat.
2.) Problematika ohranitve Smrekovca:

Smrekovec je prostor, kjer živijo ogrožene živalske vrste, ki jih škodljivi posegi človeka lahko izrinejo
iz njihovega življenjskega okolja. Kot največji problem se pojavlja povečan in nenadzorovan
motoriziran obisk, ki se s cest širi na gozdne vlake in planinske poti. Problematični so obiskovalci z
motornimi sanmi pozimi in motoristi poleti. Kljub državnim uredbam ni nadzora in se kršitelji ne
kaznujejo. Za vzpostavitev nadzora je potrebno sodelovanje državnih organov (inšpektorat, policija,
občina) in civilne družbe (lokalne skupnosti, ljudje, ki so na terenu prisotni službeno ali ljubiteljsko).
Pri reševanju problemov ohranjanja je potrebno sodelovati z lastniki zemljišč in s širšim območjem –
pri postavljanju smernic dolgoročnega razvoja rekreacijskega centra Golte in strategijam razvoja
sosednjih občin (Ljubno ob Savinji, Črna na Koroškem, Luče).

3.) Zavarovana območja kot razvojna možnost:
vršni del Smrekovškega pogorja je že zavarovan kot naravni rezervat (večinoma na ozemlju občine
Ljubno ob Savinji). Zavarovano območje lahko predstavlja gospodarsko okrepitev lokalnih skupnosti,
če se smiselno in glede na pogoje vključi v strategijo razvoja demografsko ogroženih območij.

Martina PEČNIK in Bojan ROTOVNIK

ZAKLJUČKI OKROGLE MIZE:
1.

Iz zainteresiranih predstavnikov lokalne civilne družbe in lastnikov zemljišč se ustanovi projektna
skupina, ki bo vodila in usklajevala nadaljnje aktivnosti na področju ohranjanja in zaščite Smrekovca.
Pri delu projektne skupine bodo s strokovno pomočjo sodelovale ustrezne institucije. Postopke za
ustanovitev projektne skupine bo izvedlo Planinsko društvo Šoštanj.

2.

Organizator okrogle mize seznani z vsebino in sklepi okrogle mize ustrezne organizacije in medije iz
Šaleške doline, Zgornje Savinjske doline in Občine Črna na Koroškem.

3.

Pozivamo ustrezne organizacije in posameznike, da preko medijev redno seznanjajo javnost o
škodljivosti voženj z motornimi vozili v naravnem okolju in pretiranem nabiralništvu v gozdovih.

4.

Vsem lokalnim skupnostim, katerih ozemlja pokrivajo Smrekovško pogorje, predlagamo, da v
ustrezne občinske odloke vnesejo prepoved izvajanja za naravo škodljivih dejavnosti na področju
Smrekovca.

5.

Pozivamo vse obiskovalce Smrekovca, da s prijavo kršiteljev predpisov pomagajo policiji in
inšpekcijam pri kaznovanju kršiteljev.

6.

Organom lokalnih skupnosti predlagamo, da na ustreznih mestih na gozdnih vlakah in planinskih
poteh postavijo fizične ovire za motorna vozila.

7.

Pozivamo odgovorne na pristojnih ministrstvih, da aktivno pristopijo k nadzoru izvajanja določil
pravnih aktov, ki prepovedujejo ali omejujejo vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju.

8.

V prihodnje aktivnosti je potrebno vključiti tudi smučarski center Golte v smislu usklajenega
delovanja na področju ohranjanja narave.

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

PLANINSKA ŠOLA ZA ODRASLE V ZIMSKIH RAZMERAH

Na sestanku Odseka za izletništvo in vodništvo, kjer smo sprejemali plan za leto 2003, je predsednik
PD Velenje Jože Melanšek izzval s pobudo, če bi vodniki pripravili izobraževanje za varno hojo v zimskih
razmerah za odrasle.Ideja je padla na plodna tla in v program smo zapisali tudi planinsko šolo za odrasle
v poznem jesenskem obdobju. Sprejeto je bilo tudi vodstvo izobraževanja v sestavi: prof. Andrej Kuzman
kot vodja in Jože Melanšek njegov pomočnik, Milan Domitrovič, kandidat za inštruktorja planinske
vzgoje, je bil tehnični vodja in Franc Maršnjak njegov pomočnik.
Potrebno je bilo kar nekaj sestankov, da smo pripravili program izobraževanja, poklicali predavatelje
in uskladili njihove termine. Začetek šole smo pričeli sredi oktobra 2003 z otvoritvijo slikarske razstave
Ceneta Griljca iz Kamnika. Avtor himalajskih vrhov nam je v kratkem predavanju povedal še o svojih
motivih in veselju do risanja. Nadaljeval je Jože Melanšek o organizaciji PZS, posebej o matičnem
planinskem društvu ter o prihajajočih praznovanjih in obletnicah. Na otvoritvi in predavanju se je zbralo
45 planincev.
V začetku novembra je bila na programu najbolj zanimiva tema. Gost iz Ljubljane, Danilo Škerbinek, je
predaval o nevarnostih v gorah s poudarkom na zimskih razmerah. Nanizal je nekaj primerov iz svojega
dolgoletnega sodelovanja pri gorskih reševalcih in tako nazorno prikazal nevarnosti. Tudi predavatelj dr.
Janez Poles, se je kot vedno, vestno pripravil za svoje predavanje. Za naše planince je imel že kar nekaj
zelo zanimivih prikazov o različnih zdravstvenih tematikah. Predaval je o vplivih zunanjih dejavnikov, kot
so hoja, obremenitev, hrana ipd., na srce in ožilje. Obe predavanji sta bili deležni mnogih vprašanj, na
katere sta gosta z veseljem odgovarjala. Obeh predavanj se je udeležilo 62 slušateljev.
Orientacija je bila naslednja tema, ki smo jo obdelali na terenu, in sicer na Pohorju med Pungartom in
Ribniško

kočo. Dan poprej je zapadlo okrog 20 cm novega snega, kar je še polepšalo vzdušje. Razdelili smo se v več
skupin. Teoretični del je opravil prof. Kuzman. Pripravil je tudi pisne naloge z vprašanji, na katera je bilo
potrebno odgovoriti. Ponovili smo znanja o orintaciji karte, azimutu, stojni točki ipd. Na terenu je delalo
30 planincev.
Opremo je predstavil Milan Domitrovič. Na računalnik je pripravil zelo veliko tekstovnih materialov,
kjer je skrbno obdelal osebno in tehnično opremo. Popestril jih je z foto posnetki. Opremo pa je prinesel
tudi s seboj in nazorno predstavil, kako mora biti opremljen planinec v zimskih razmerah.
Vremenoslovje je obdelal prof. Marko Primožič. Na poljuden način je prikazal, kaj vpliva na vreme,
kako se vrtinčijo zračni tokovi in zakaj je za naše področje težko točno napovedati vreme za daljše
obdobje. Poslušalcev je bilo 43.
V Logarski dolini na plazu pod Planjavo smo na Prešernov dan zaključili šolo. Pod vodstvom Milana
Domtroviča in nekaterih vodnikov smo opravili bočno in vertikalno hojo v derezah, hojo ob vrvni ograji z
derezami ali brez njih ter vertikalno varovanje na snežišču. Analiza , ki smo jo opravili v koči v Logarskem
kotu, je pokazala, da je bilo vseh 13 udeležencev zadovoljnih. Iskali smo tudi vzroke o majhni udeležbi na
tej zadnji preizkušnji. Bili smo mnenja, da najbrž slušatelji prejšnjih predavanj nimajo zimske opreme,
nekoliko pa je najbrž na udeležbo vplivala neugodna vremenska napoved.
Predavatelji niso zahtevali plačila, zato so bile za udeležence vse aktivnosti brezplačne. Vsem še
enkrat najlepša hvala. Zahvaljujemo se tudi sponzorjema: Mestni občini Velenje in Zdravstvenemu domu
Velenje za dvorano, kjer smo imeli predavanja.
Franc MARŠNJAK

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

OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA RTV LJUBLJANA
14. februarja je bil na kmečkem turizmu pri Blažu letni občni zbor, ki se ga je udeležilo kar 20% vseh članov. Po
pozdravnem govoru predsednika Toma Muleja, so sledila poročila o delu PD: o tekaški sekciji, finančnem poročilu,
poročilo nadzornega odbora ter poročilo častnega razsodišča. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta. Pod točko razno
pa smo se precej zadržali pri vili Rožca na Planini pod Golico, ki bi jo PD RTV rado dobilo v upravljanje od JZ RTV
Slovenija. Objekt nezadržno propada, člani pa smo se zavezali, da ga bomo s pomočjo sponzorjev in udarniškim
delom usposobili za planinsko dejavnost.

Udeleženci občnega zbora smo predlagali častnega predsednika prof. Marijana Krišlja za najvišje
priznanje PZS. Najdlje pa smo se zadržali pri problematiki Triglavskega narodnega parka. V celoti smo
podprli Tirolsko deklaracijo iz Innsbrucka leta 2002 in sklepe nevladnih organizacij z blejskega posveta

dne, 12.2. 2004. Sklep smo poslali na 35 naslovov v Sloveniji. V nadaljevanju pa smo se posvetili načrtu
dela za leto 2004.
Predstavniki PD Drago Bregar, PD Železničar, PD Rašica in MDO Ljubljana so nam dali obilo koristnih
nasvetov.
Po tradicionalni pogostitvi nas je do poznih nočnih ur zabaval ansambel Ruševci, ki smo ga ustanovili
pred 14. leti. Nova predsednica PD je Danica Kranjc.
Tone JARC

OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA LOČE

20. februarja se bil na izletniški kmetiji Lopan v Ločah letni občni zbor PD Loče. Zbralo se je preko 50 domačih
planincev in povabljenih gostov, med katerimi sta bila tudi predsednik Savinjskega MDO (SMDO) Jože Kodre in
načelnik Vodniškega odseka odbora pri SMDO Jože Kamenšek. S strani Upravnega odbora so bila podana vsa
poročila iz katerih je bilo razvidno, da društvo dobro dela. Predsednik društva Vili Kovačič je delo minulega leta
predstavil z diapozitivi in vsi zbrani planinci smo v sliki in besedi podoživljali lepote lanskoletnih izletov in
pohodov, katerih pa v loškem društvu ne manjka. Po uradnem delu smo pokramljali o delu , ki nas čaka v letu 2004.

Jože GUMZEJ

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

PLANINSKO DRUŠTVO POLJE
v kulturnem programu so nastopili učenci Glasbene šole Moste – Polje pod vodstvom mentoric Meri Valenčič in
Celine Kolenc.
Enominutni molk so namenili v slovo v letu 2003 preminulemu članu Marjanu Mundi.
Sprejeli so vsa poročila, ki so predstavila društveno delo v letu 2003 in poročilo Nadzornega odbora društva.
Soglasno pa so sprejeli tudi predlog programa dela za leto 2004 in predlog članarine, kjer pa so menili, da je znesek,
ki ga društvo odvaja matični zvezi previsok. Z nadomestnimi volitvami je mesto blagajnika prevzela Meta Podlipnik,
v UO pa je bil Robert Zajec imenovan za novega člana. Prav tako sta bila v Nadzorni odbor imenovana Darinka
Rožič in Rudi Magajna.
Matjaž Maležič je z diapozitivi prikazal lepote in zanimivosti iz izletov v letu 2003.

(Po zapisniku občnega zbora z dne, 30.01.2004)

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

PLANINSKO DRUŠTVO OŽBALT – KAPLA
občni zbor društva so pričeli s planinsko himno, nato pa so se z minuto molka spomnili preminulih društvenih članov
Anice Verčko in Ivana Ofiča. Po kulturnem programu, v katerem so društveni člani in planinski prijatelji iz drugih
društev prebirali svoje pesmi ob spremljavi citrarke Nike, se je pričel delovni del zbora, v katerem so pod prvo točko
soglasno, brez razprave potrdili poročila o delu za leto 2003. Izvedene so bile nadomestne volitve. Nov član
Nadzornega odbora je Jože Šinkovec, mesto načelnika Vodniškega odseka prevzame Tone Cepec, nov član UO pa je
Simon Koležnik. Soglasno je bil potrjen tudi plan za leto 2004.
Podeljena so bila društvena priznanja in priznanja PZS zaslužnim društvenim delavcem. Zahvalo in pozdrav
društvu pa so izrekli tudi gostje, predstavniki Gasilskega društva, Lovskega društva Kapla, ter planinskih društev:
Dravograd, Prevalje, Ruše, Bricnik-Muta in Pošte in telekoma Ljubljana.
Urednik glasila Odmev s Kozjaka je predstavil glasilo in zaželel prijetno branje.
(Po zapisniku občnega zbora z dne, 24.01.2004)

PLANINSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ
v letošnjem letu so imeli že tri izlete. Vsi so bili izvedeni v zimskih razmerah.
Mačkovega pohoda se je udeležilo preko 200 udeležencev, od tega 170 društvenih članov. Večina jih je

do planinskega doma prišla čez Kleč in Planino. 22 pohodnikov je odšlo po zahtevnejši poti – osvojili so »štiri
tisočake«: Mirno goro, Kočarjev vrh, Vinico in Škrilj.
Prva zimska tura na Struško je bila zaradi slabih vremenskih pogojev spremenjena in osvojili so Dovško
Babo (1924 m). 22 udeležencev je na vrh popeljal Jože iz Radovljice. Ob zelo slabem vremenu, na vrhu so doživeli
snežno nevihto, ni bilo razgleda, a so bili presenečeni nad svojimi sposobnostmi in srečni, da jim je takšen podvig v
zimskih razmerah v celoti uspel.
Na Stol (2236 m) so se povzpeli 7.2. ob slovenskem kulturnem prazniku. 16 Belokranjcev je bilo prvič na
pravi zimski turi. Z derezami na nogah in cepini v rokah so v lepem sončnem vremenu osvojili najvišji vrh
Karavank. Pri Valvazorjevem domu so bili deležni prijazne postrežbe. Skupna ugotovitev udeležencev: »Še bomo
šli.«
Zorenske košenice je 20 udeležencev »osvojilo« 22.2. Kolesarji so si že ogledovali pot za svoje
pomladanske podvige. Marsikdo od udeležencev je bil prvič v teh krajih.

PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA
člana AO Urša Rebec in Matevž Kunšič sta predstavila svoje vzpone v dolini Yosemiti v Kaliforniji, ki sta jih
opravila jeseni. Z minuto molka so se spomnili vseh, v letu 2003 preminulih članov. V delovnem delu zbora so
prisotni potrdili poročila načelnikov odsekov in predsednika Nadzornega odbora društva. Soglasno je bil potrjen tudi
zaključni račun za leto 2003. Sledila je podelitev priznanj in transverzalnih znakov. Defektologinji Nataša Dmitrovič
in Jelena Horvat, tudi dobitnici priznanj, sta predstavili delo v planinski skupini, ki jo sestavljajo otroci s posebnimi
potrebami.
(Po zapisniku 107. občnega zbora z dne, 06.02.2004)
----------------------------------------------------------------------

PLANINSKO DRUŠTVO VRANSKO
pričeli so s pripravami na pustni karneval ter določili datum letne društvene konference, ki naj bi bila 6. marca.
Dosedanji predsednik društva Boštjan Semprimožnik je predlagal, da se ga razreši funkcije.
Ponudbe PZS za nakup napisne table za kočo niso sprejeli. Dogovorili pa so se glede dežurstva v koči in o
začetnih pripravah na rokovnjaški nočni pohod, ki bo iz 05. na 06.06. s postankom pohodnikov na Čreti.
Tradicionalni pohod na Čreto v mesecu decembru je v celoti uspel. Pohoda se je udeležilo okoli 120
pohodnikov. Društveni markacisti pa so se v decembru udeležili zaključnega letnega zbora markacistov MDO.
Določili so tudi dva člana, ki se bosta udeležila tečaja za markaciste, to sta Jože in Janez Semprimožnik.
(Po zapisniku redne seje UO in NO društva z dne, 06.02.2004)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLANINSKIH DRUŠTEV PODRAVJA
MEDDRUŠTVENI ODBOR
sprejeli pa so sklep, da predsednik MDO po pridobitvi podatkov o tem, kako si organizator zamišlja akcijo, iz
programa dela društev izbere tiste aktivnosti, ki jih bodo posvetili obeležitvi vstopa Slovenije v EU. Podane so bile
informacije, da so bili predlogi PD TAM zavrnjeni zaradi nespoštovanja določil Pravilnika o priznanjih; sprejeli so
informacijo, da je na PZS v pripravi Protokol o pogrebnih svečanostih, ki bo lahko v pomoč tudi društvom. Na seji
so bila podana tudi izhodišča za delo v letu 2004.
(Po zapisniku 7. seje z dne, 26.11.2003)
---------------------------------------------------------------------Potrdili so zapisnik 7. seje. Jože Bobovnik je prisotne seznanil s stališčem predsednika PZS, ki je bilo (12.09.2003)
hkrati tudi stališče Predsedstva UO PZS, kjer se opozarja planinska društva in vodnike, da lahko vodijo šolske izlete
in so pri tem odškodninsko zavarovani le v primeru, da so učenci oz. dijaki člani planinskih društev. Omenjeno
stališče je sprožilo številne polemike in negativne odzive, saj ne vpliva pozitivno na delo z mladimi, kjer je potrebno
najprej pričeti s predstavitvijo planinske dejavnosti s promocijskimi izleti. Je pa takšno določilo po njihovem mnenju

tudi v nasprotju s kodeksom PZS, ki zavezuje vodnike, da v primeru nezgod in stisk pohodnikov priskočijo na
pomoč. S takšno obrazložitvijo, kot je bila, se lahko sklepa, da vodnik prevzame nase rizik možne odškodninske
odgovornosti, če pomaga nečlanu naše organizacije.
Danilo Škerbinek, podpredsednik PZS in predsednik Odbora za članstvo UO PZS, ki se je odzval povabilu na
sejo, je najprej predstavil aktualno gradivo za razpravo in sprejem na UO PZS, ki bo po sprejemu odpravilo številne
nejasnosti na področju delovanja društev, predvsem na področju zavarovanja njihove dejavnosti. Glede
odškodninske odgovornosti pa je jasno povedal, da so vodniki odškodninsko zavarovani tudi v primeru, ko vodijo
nečlane, vendar pa le v primeru, ko je izlet organiziran po programu in z vednostjo planinskega društva. V
nadaljevanju je bilo izpostavljenih kar precej problemov, med drugim tudi to, da po sedanjih predpisih lahko traja
izlet le 24 ur; vse kar je več pa se smatra kot pridobitna dejavnost, za katero pa društva niso registrirana. Sprejeli so
sklep, da na MDO podpirajo prizadevanja PZS, da je planinstvo dejavnost namenjena članom, iz katere izhajajo tudi
ugodnosti zavarovanja, da pa je potrebno več pozornosti posvetiti uveljavljanju naših (planinskih) interesov pri
spreminjanju zakonodaje, ki se nanaša na planinsko dejavnost.
Seznanili so se tudi s programom za seminar društvenih delavcev ter določili, da bo za MDO Podravje 4.3.2004 v
Miklavžu.
Uroš Vidovič je opozoril na problem urejanja evropskih pešpoti, kjer je do sedaj sodelovala tudi PZS, vendar za
naprej ni čutiti pravega interesa. K oskrbi je s finančno donacijo trenutno pristopil le Zavod za gozdove R Slovenije,
PZS pa ne. Sprejet je bil sklep, da se KPP UO PZS predlaga, da pripravi svoj predlog vključevanja v to akcijo.
Sprejeli so posebno opozorilo, ki glasi: glede obravnave problematike vodenih izletov se poziva vsa društva v
okviru MDO, ki organizirajo izlete v gore, da izvajajo izlete le z izšolanimi vodniki, ki imajo tudi veljavno
registracijo za vodenje. Doslednost na tem področju priporočamo zaradi odškodninske in kazenske odgovornosti, ki
lahko nastane v zvezi s to dejavnostjo v sami praksi, saj bodo v primeru nezgod in tožb pri neregistriranih vodnikih
odškodninsko odgovarjala društva sama.
(Po zapisniku 8. seje z dne, 24.02.2004)

=====================================================================
==

IZ DRUŠTVENIH GLASIL…

PLANINSKI ODMEVI
GLASILO PD FRAM
Februarska številka na 66 straneh prinaša zanimivo branje, opremljeno s fotografskimi »utrinki« od
društvenih novičk, izletov, polnjenja nahrbtnika, za katerega vsebino so napisali nekaj »resnic«:
»Ne glede na to, kakšen nahrbtnik imate, vedno je premajhen. Ne glede na to, kako malo vzamete s
seboj, nahrbtnik bo vedno pretežak. Ne glede na to, kako težak nahrbtnik imate, nimate s seboj tiste

stvari, ki bi jo nujno potrebovali. Ko ob vrnitvi tlačite opremo nazaj v nahrbtnik, bo nenadoma težja in
večja, kot je bila doma pred odhodom.«
Pa ne le to, že uvodne besede župana občine Rače-Fram pritegnejo k nadaljnjemu branju. Ob
poslušanju pesmi, katere besedilo glasi: »Odšel bom tja, kjer je daljši dan, kjer se mestni svet konča, kjer
namesto asfaltnih cest vodi le steza…« se mu je utrnila marsikatera misel, predvsem pa to, da smo
zmeraj bolj ujetniki časa.
Ob prebiranju glasila se ponovno zaveš, da smo planinci nekaj »posebnega«, da nam gore zbujajo
spoštovanje, strah in občudovanje hkrati in da nas vselej vleče tja, v tisto tišino, mir in spokojnost, kjer
ljudje postanemo boljši, bolj odprti, bolj pripravljeni pomagati. Tja, kjer sonce sije bolj močno, kjer je
voda bolj čista, kjer so rože lepših, izrazitejših barv in kjer diši po naravi, kot je napisala avtorica enega od
prispevkov.
Ne pozabijo pa predstaviti tudi državnih prvakov, mladih članov društva: Nejca, Saro, Mašo in
Ajo, ki so si s tem naslovom v tekmovanju Mladina in gore prislužili poletni tabor v tujini.
In kaj vse jim sporočajo sponzorji……….

BILTEN
PLANINSKEGA DRUŠTVA MORAVČE
So natisnili ob 10-letnici društvenega delovanja. Društvo šteje 630 članov (leta 1994 jih je bilo 401). V
desetih letih so preživeli veliko skupnih uric, ne le na izletih in pohodih, ampak tudi pri gradnji
Planinskega doma, ki so ga postavili pod streho. Še veliko ur in denarja bodo potrebovali, da bo delo
dokončano, zato so tudi v biltenu zaprosili, za materialno in finančno pomoč. Prostovoljne ure pa so
njihove. Pridne roke so in še bodo veliko naredile.

GORSKI POPOTNIK
GLASILO PD INTEGRAL LJUBLJANA
namesto uvodnika je povabilo na 30. redni letni občni zbor. Kje vse so se potepali in kam vse bodo še šli,
si bralec lahko prebere na 64 straneh. Kar precej besed so namenili Zakonodaji in planinskim izletom,
varstvu narave in društvenim novicam. In za konec ……………..še »gospod Trebušnik«.

V kolofonu imajo navedenega »zunanjega sodelavca«, ki prav rad sodeluje tudi v Obvestilih PZS –
»Tiskarski škrat«.

KRPELJ
GLASILO PD TOLMIN
iz lahko rečemo že kar daljnega leta 1950 (Planinski vestnik) so objavili tele besede, namenjene začetkom
planinskega muzeja: »Slovenskega planinskega in alpinističnega muzeja še nimamo, toda dolžnost je, da
ga čimprej osnujemo, uredimo, izpopolnjujemo in bogatimo. Pravzaprav bi ga že zdavnaj morali imeti,
toda časi niso bili naklonjeni slovenski stvari. Zdaj pa živimo v dobi, ko nam nikdo ne odreka pravic, ko
povsod iščemo čim močnejših potrdil svojega bivanja na svoji zemlji.« Dotaknejo se tudi zadnjih let, ko so
prizadevanja za osrednji planinski muzej prerasla v bolj odločno akcijo PZS, ki pa se spopada s kroničnim
problemom, kako zagotoviti zadostna finančna sredstva.
Predstavili so odpravo Tien-Shan 2003, namenili nekaj besed izletništvu, Soči, dr. Kugyu (Kako se
je Kugy vrnil v Trento) in opisali življenjsko pot dr. Jožeta Andlovica ob njegovi osemdesetletnici. Niso pa
pozabili na letošnjo prejemnico spominske plakete, njihovo dolgoletno načelnico Mladinskega odseka,
Marijo Šavli.

ODMEVI S KOZJAKA
GLASILO PD OŽBALT-KAPLA
Zaobljubili so si, da bo zbornik izhajal vsaj občasno. Verjamejo, da bodo ljubitelji slovenske besede in
planinskega sveta našli v njem vsaj drobec lepega tudi zase. In kot so napisali: saj je res, da se na Kozjaku
umiriš in zgodbe predeš pretekle, ki so jih že davno nazaj, tod usta kozjaška izrekle, verjetno drži. S
pesmimi in spisi popestreno gradivo prinaša prijetno branje. Sprehodijo pa se tudi po 110-letni zgodovini
planinstva, saj bralca opozorijo na pomembnejše letnice, ne le slovenskih, pač pa tudi svetovnih uspehov.
Nekaj besed pa so namenili tudi planinski opremi.

ZASAVSKI PLANINEC
GLASILO MDO
ZASAVSKIH PLANINSKIH DRUŠTEV

januarska številka bralca seznani z dejavnostjo posameznih društev v letu 2003, ki delujejo v okviru MDO.
Niso pozabili predstaviti Lojzeta Motoreta, prejemnika Častnega znaka R Slovenije in Milana Cerinška,
prejemnika Svečane listine PZS za leto 2003 ter številnih društvenih jubilantov. »In memoriam« pa so
posvetili preminulima članoma Daniju Škorniku in Ivanu Pavlici.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po zapisnikih občnih zborov in obvestil planinskih društev in Medddruštvenih odborov ter glasil, gradiva
uredila ter povzetke pripravila Jana RACMAN.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________________
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:

1550 izvodov, brezplačno, marec 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.

