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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

KAKO NAPREJ?! - Skupščini 2004 na rob

"Vedno bolj me motijo tvorci idej, ki se oddaljujejo od našega planinskega kodeksa, vodil in pravil
igre, ki še vedno veljajo. Dobro poznam načela demokratičnosti, a žal so ta načela v planinstvu
vedno bolj na ravni nestrpnosti in podtikanj, kar ni v prid dobrim medsebojnim odnosom v
planinstvu."

Tako je zapisal podpredsednik PZS Adi Vidmajer, odgovoren za delo z MDO, v Obvestilih PZS štev.
05/2004, ki so prišla v roke vsem društvenim delavcem šele po Skupščini PZS, kot da je vedel, kako bo
potekala!

V razmišljanje delegatom
Planinskih društev,
o poteku Skupščine PZS 2004
in njeni prekinitvi

Priprave na Skupščino PZS 2004 so potekale intenzivno, tako v Predsedstvu UO PZS, Upravne odboru PZS,
Strokovni službi PZS, kot tudi v komisijah, odborih in drugih delovnih telesih UO PZS.
Odzivi s strani Planinskih društev in Meddruštvenih odborov so bili različni, zato je bila po 12. seji UO
PZS, dne 2. aprila 2004, sklicana 23. aprila še izredna seja UO PZS, katere namen je bil razjasniti vse
dileme, vprašanja in sprejeti ključne predloge in pobude s strani predsednikov MDO in predsednikov oz.
predstavnikov planinskih društev ter članov UO PZS za pripravo uvodne razprave po vsaki točki dnevnega
reda, oceniti dobre in slabe strani naših dejanj in nakazati prave rešitve!
Kako je potekala Skupščina, vse od trikratnega oblikovanja dnevnega reda, do prekinitve, najbolje
vemo prisotni delegati, ki smo zastopali samo 1/3 planinskih društev
Na žalost, prekinitev, ki je bila povzročena, zaradi nesklepčnosti, s strani nekaterih delegatov, ki so si
že na začetku vzeli precej časa za dokončno oblikovan vrstni red točk dnevnega reda in pri vprašanjih, ki
so terjali tudi odgovore na to, kaj je narejeno in kaj ni?
Ob tem razmišljam:
da razprava ni samo stvar poguma, je tudi stvar zavestne odgovornosti, pripadnosti, zaupanja,
angažiranja in doseganja želenih rezultatov, torej tudi morale. Vsi smo navdušeni nad planinskimi
vrednotami, se trkamo po prsih, da nam gre za pozitivni pristop, tvorno sodelovanje , a naš odnos v
dolini je povsem drugačen!
Ocenjujem:

Tako kot članstvo v PD pričakuje vse od predsednika društva, planinska društva v MDO od vodstva MDO,
na Skupščini PZS pa so delegati PD pričakovali vse rešitve od vodstva PZS. Minilo je, popraviti se ne da,
zamisliti pa se moramo prav vsi: tako "napadalci - zmagovalci", kot "poraženci" in gledalci ter poslušalci,
ki so bili v večini!
S strani večine članov UO PZS in predsednikov MDO ter predsednikov/načelnikov komisij/odborov UO
PZS, ni bilo argumentiranih odgovorov, ki bi prepričali enostranske razpravljalce, ki so hoteli doseči
drugačen učinek. Vsi dobro poznamo delo Predsedstva UO PZS, Upravnega odbora PZS, kar je tudi redno
objavljeno v Obvestilih PZS. Redki so bili tisti, ki so zagovarjali predstavljena poročila in gradiva,
objavljena v posebni številki Obvestil PZS, za Skupščino PZS 2004, kar je tudi vredno razmisleka o našem
delovanju!
Skupina "planinske opozicije", ki je predstavljala del delegatov PD, se ni vprašala, kakšne posledice bo
to imelo za nadaljnji razvoj planinske organizacije. Zavrla je možnosti, da bi poslušali in sprejeli poročilo
Nadzornega odbora pri PZS in Častnega sodišča pri PZS ter ostala gradiva! Ali je to res prava
demokracija!? Ali je to kaj drugega? Navdušena množica je pritegnila, pod metodo "psihologije mase" in
zaploskala po svoje Na drugi strani pa ni bilo interesa, da bi pregledali in obravnavali POVZETEK
REALIZIRANIH SKLEPOV, UGOTOVITEV, STALIŠČ IN PRIPOROČIL SPREJETIH NA SKUPŠČINI PZS V KAMNIKU
25. MAJA 2003, kaj šele, da bi se lotili, pomembne programske točke KAKŠNO PLANINSKO ORGANIZACIJO
ŽELIMO IN KLJUČNE NALOGE SLOVENSKEGA PLANINSTVA V PRIHODNJE. To ostaja dolg za jesensko
nadaljevanje Skupščine PZS 2004. Ali smo bili v tem trenutku prezgodnji?!
Vprašujem:
1. Ali tak način dela, ki je zelo podoben delu Državnega zbora RS, resnično koristi nadaljnjemu
razvoju planinstva na slovenskem, predvsem tolikokrat omenjenemu zapostavljenemu delu
mladinske planinske dejavnosti in mladinske komisije PZS? Prosim, ne vnašajmo v delo planinskih
dejavnostih, nam tujih metod!
2. Ali posamezna, ali manjšinska mnenja resnično služijo koristim vseslovenskega planinstva, ali so
le materialni interes posameznikov ali posameznih skupin. Zanimivo je, da so se za te interese
zavzemali predvsem nečlani mladinske komisije.
3. "IN KAJ KONČNO TO POMENI, ČE SMO V HRIBIH PRAVI PLANINCI, V DOLINI PA SE NE MOREMO
DOGOVORITI, POSLUŠATI!"
Tudi o tem moramo razmisliti: planinska organizacija ni samo vodstvo PZS. Glavni organ, med
obema sejama Skupščine PZS, je njen Upravni odbor, so tudi vse njegove komisije/odbori in
delovna telesa, Strokovna služba PZS, MDO in številna, na Skupščini PZS, odsotna planinska
društva.

Zamislimo se nad določili Častnega kodeksa slovenskih planincev, ki v VIII. poglavju, točki 4., 5. in 6.
terjajo naslednje:

*

"Funkcionarjev odnos do planincev je tovariški. Avtoritete mu ne zagotavlja položaj; ustvarja si jo z
delom in obnašanjem. Zato tudi ne zahteva posebnih privilegijev, zaveda se le večje odgovornosti in
dolžnosti.

*

MED PLANINSKIMI FUNKCIONARJI VLADA SLOGA, SODELOVANJE, DISCIPLINA IN ČUT SKUPNE
ODGOVORNOSTI.

*

Nasprotovanja, zavist in druge človeške slabosti ne sodijo v planinsko delovno vzdušje. Soglasje,
sporazum, dogovarjanje in delitev dela - vse to predstavlja osnovo delovnim načelom, ki so skupna
pri opravljanju sprejetih nalog"!

Te in druge misli so me navdajale ob razpravah posameznikov, ki jih ne podcenjujem, vzel sem jih, kot da
so del pomanjkljivosti PZS, za katere so le redki nakazali tudi rešitve in predloge sklepov!
V razpravi smo hoteli dopolniti, zakaj smo člani planinske organizacije, kaj nam ta nudi, kakšni so naši
medsebojni odnosi, kako spoštujemo pravila in zakaj delamo tako, vendar do teh točk nismo prišli!
Čas je za spremembe tudi v tem, da ni dovolj, da sklepe sprejmemo, ampak kako jih izvajamo, kdo je
odgovoren za njihovo izvedbo, kako delamo, kakšne rezultate dosegamo, kako naši sklepi res
pospešujejo razvoj, sodelovanje, tvorno vključevanje, pozitivni pristop med članstvom Na potezi smo
prav vsi: v planinskih društvih, meddruštvenih odborih in Planinski zvezi Slovenije, ki je zveza planinskih
društev in od tu naprej nosi vsak svoj del nalog in tolikokrat povdarjeno osebno odgovornost.
Delovna skupina za organizacijo dela v PZS, skupaj z Odborom za članstvo in Pravno komisijo UO PZS
bo po junijskih sejah Predsedstva UO PZS, seje Upravnega odbora in Pravne komisije UO PZS ter Posveta
s predsedniki/načelniki, njihovimi namestniki in delavci Strokovne službe PZS, imela zahtevno nalogo, saj
bo morala ločiti: kaj so organizacijske naloge, kaj vsebinske naloge, kaj pravne zahteve, ki imajo en
skupen, celovit interes - zadovoljevanje potreb članstva. Opredeliti bo potrebno, kaj so dejanski sklepi,
katerih posledica so operativne rešitve in ukrepi, kaj spada pod usmeritve in kaj so stališča organov PZS
in njenega UO, kot izključne, skupne naloge slovenskega planinstva in kaj posamezne dejavnosti znotraj
PZS, ki jo zastopa posamezna komisija.
Stališča dana v razpravah na Skupščini PZS in sprejete sklepe, je potrebno temeljito proučiti in njihovo
izvedbo zagotoviti v korist članstva PD, obiskovalcev gora in predvsem mladih.
Na podlagi zapisnika Skupščine PZS bo potrebno razčistiti, kaj so resnični sklepi, kaj predlogi, pobude,
stališča, usmeritve, kdo jih bo izvajal in kdo spremljal! Raje manj sklepov, pa tiste resnično dobro opraviti
in to naj postane naše načelo! Ponovno opozarjam, da Skupščina PZS sprejema sklepe in priporočila ter
daje generalne napotke za delo celotne planinske organizacije, in da je UO PZS tisti, ki je odgovoren, v
obdobju med dvema Skupščinama PZS, za uresničevanje in izvajanje vseh sprejetih odločitev in nalog.
Upravni odbor je sestavljen, v skladu z 49. členom Statuta PZS, iz 2/3 članov, ki so izven Ljubljane, ki

dobro poznajo delo na terenu in so dolžni delati v interesu planinske organizacije ter prenašati večinsko
sprejete sklepa nazaj v bazo!
Pomembna, bodoča naloga PZS je, da delovna telesa PZS in njenega UO obravnavajo pomembna
vprašanja v razširjeni sestavi, oplemenitena s predstavniki zainteresiranih PD, odgovornimi društvenimi
predsedniki in tistimi posamezniki, ki jih bodo predlagala PD, oz. MDO. Razmisliti je potrebno tudi o
formiranju problemskih "konferenc" na strokovni ravni in ne, da se vsi gremo politiko.
Komisije/odbori in delovne skupine UO PZS morajo postati resnična strokovna opora in podpora
Predsedstvu UO PZS. Predlagani program dela UO PZS, do konca junija 2004, je dovolj dobra osnova za
tako postavljeno sistematično in načrtno delo.
Na ta način želimo ločiti:
kaj so naloge članov PZS in njihovih odsekov, kaj naloge MDO in njihovih odborov ter kaj naloge PZS s
komisijami/odbori, s čim manj administriranja in birokratskega odnosa. Le tako bo lažje ugotavljati in
razumeti, na podlagi konkretnih argumentov, kaj kdo hoče, zakaj se zavzema in komu služijo ta
prizadevanja ter kdo je konkretno odgovoren za neopravljene, ali slabo opravljene naloge. Veliko bodo
lahko k temu pripomogli seminarji za društvene delavce, v izvedbi komisij/odborov UO PZS. Določiti bo
potrebno prednostne naloge, ki bodo morale izhajati iz konkretnih, operativnih nalog in komisije, ki bodo
izvajalci dogovorjenega.
Javni poziv, lani poleti, da društveni delavci predlagajo spremembe in dopolnitve Vodil o delu PZS in
PD, Statuta PZS, Častnega kodeksa slovenskih planincev in Poslovnika o delu UO PZS in Predsedstva UO
PZS, so bila skoraj brez odziva. Zato bo moral biti pristop k delu naslednji: sprejeti moramo odločitev, da
posodobimo Statut PZS, in da vključuje samo osnovna načela, ostalo pa je potrebno opredeliti v
Poslovniku o delu UO PZS in Predsedstva UO PZS, ki naj postane tudi delovni akt vsem
komisijam/odborom, ne da ima vsaka komisija/odbor poleg pravilnika o delu, še svoj poslovnik in
nekateri celo žele svoj kodeks. Častni kodeks slovenskih planincev je tako bogato gradivo in dovolj široko
zasnovano, da zadostuje za vse dejavnosti planinske organizacije: gre za etična, moralna vprašanja, za
vprašanje zaupanja, zavesti in pripadnosti!
Za uveljavitev vsega navedenega, za boljše razumevanje vloge društvenega delavca, pa je potrebno
posvečati pri izobraževanju in izpopolnjevanju vodnikov PZS in društvenih delavcev več poudarka vzgoji
in izobraževanju za vlogo tako teh kadrov, kot društvenih delavcev, prostovoljcev, ki niso samo tehniki,
ampak tudi vzgojitelji!
Veliko govorimo, da smo planinska družina: vendar v družini so starši, otroci in tudi stari starši, ki živijo
v tesni povezanosti, sodelovanju, skrbi in odgovornosti drug do drugega, da vlada med njimi nek osnovni
red, delavnost, zaupanje, strpnost in medsebojno spoštovanje Vprašujem, ali tako deluje tudi naša
planinska družina? Če bi sodili po delu na Skupščini PZS in tudi nekaterih komisijah/odborih, smo

zadovoljiva družina. Človek dobi občutek, da gre za bitko za nasledstvo, prevlado , za delitev sredstev in
dediščine
Po 1. členu Statuta PZS je Planinska zveza Slovenije  ťzveza planinskih, alpinističnih in plezalnih
društev, klubov in drugih društev, ki se ukvarjajo s planinstvom, gorništvom, alpinizmom in plezanjem
društev (člani PZS)Ť, ki je dolžna, da v imenu vseh navedenih članov PZS zastopa naše zahteve in interese
do države ter soustvarja boljše pogoje dela preko MDO in v lokalnih skupnostih (občinah). O tem bo
moral spregovoriti in proučiti stanje tudi UO PZS na svoji 13. redni seji, dne 18. junija 2004 in nakazati
pripravljenost na spremembe in na prave smeri nadaljnjega razvoja planinstva v Sloveniji! Menim, da bo
potrebno prisluhniti tako velikim kot manjšim društvom/klubom, ki so zastopani v vsakem MDO. Če tega
ne bo, potem bomo prešli iz sedaj očitanega "centralizma vodstva PZS", v pravi centralizem in
zapostavljanje malih, ki lahko na tak način postajajo vedno manjši. Zato predlagam, da sodelujemo na
resničnem dogovarjanju in usklajevanju interesov, čeprav se zavedam, da bo to težko, saj bomo morali
spremeniti najprej vsak sebe, svoje društvi/klub, MDO in s tem celotno planinsko organizacijo; vendar po
naravni poti metode evolucije: samokritično, odprto, s poštenimi nameni dovzetni moramo postati do
različno mislečih in končno, ko gre za skupno stvar, moramo biti enotni in tako uresničiti pričakovanja
naših članov!
Druženje planincev, obiskovalcev gora s podobnimi in skupnimi interesi, je bilo in bo ostalo v takšni,
ali drugačni obliki. Vendar smo močnejši pri uveljavljanju interesov, če nas je več, če smo skupaj in če
delamo v splošno zadovoljstvo vsega članstva, ki mu je kaj malo mar, kaj mislijo posamezni funkcionarji
Nas druži skupen cilj, skupno delo, . Vsi pa imamo skupni imenovalec: veselje do planinske dejavnosti in
ne nazadnje planinsko tovarištvo in prijateljstvo.
Kvaliteto planinskega življenja gradimo na več kot 110 letni tradiciji SPD, medsebojnih delovnih
odnosih, sproščenosti, odkritosti, poštenosti, na spoštovanju vrednot, ki smo jih ustvarili skupaj in na
spoštljivem odnosu do narave. Torej gre za spremembe, ki jih je potrebno voditi strpno, razumno in v
splošno korist slovenskega planinstva, ki postaja z vključitvijo Slovenije v EU še kako občutljivo in ranljivo.
Ohraniti moramo slovenskim goram slovensko lice, nam in bodočim rodovom slovenski jezik, bogato
kulturno in naravno dediščino ter splošno kulturo, katere sestavni del je tudi naše - slovensko planinstvo!

Jože MELANŠEK

_____________________________________________________________________________________
___________

SEJEM LOV  GORNJA RADGONA  od 7. do 9. maja

Sejem LOV je potekal v Gornji Radgoni od 7. do 9. maja 2004. Prvič se je na sejmu predstavila tudi
Planinska zveza Slovenije. Razstavo je s panoji arhiva PZS na katerih je bila prikazana zgodovina Planinske
zveze Slovenije, pripravil Meddruštveni odbor planinskih društev Pomurja. Posebej se je predstavilo
domače Planinsko društvo Gornja Radgona s svojim uspešnim programom organiziranja planinskih
taborov za osnovnošolce. Dežurstvo na sejmu so zagotovila PD iz MDO PD Pomurja, tako, da sta bila na
razstavnem prostoru vedno dva predstavnika iz različnih društev.
Obiskovalcev našega razstavnega prostor je bilo kar precej in so izrazili zanimanje za naše delo. Med
obiskovalci je bilo tudi veliko mladih, predvsem predšolskih in osnovnošolskih otrok.
Razstavni prostor PZS sta obiskala tudi predsednik Programskega sveta sejma LOV in državni sekretar
gospod Jože Sterle. Sejma pa se žal ni udeležil nobeden od funkcionarjev Planinske zveze Slovenije, prav
tako pa so, žal, PZS kot razstavljalca izpustili v svojem poročilu tudi odgovorni iz Pomurskega sejma na
svoji spletni strani, kot da nas tam sploh ni bilo.
Predsednik MDO PD Pomurja
Jože RUŽIČ

______________________________________________________________________________________________________________________________________
___

PRIČETEK POHODA OD PREKMURJA DO PRIMORJA
Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo se je tudi Planinska zveza
Slovenije vključila v slovesnosti ob tem dogodku. Ena od osrednjih
prireditev v Sloveniji je potekala v prekmurski občini Kuzma 30.
aprila in 1. maja 2004 in na njej je PZS sodelovala v okviru akcije Za
življenje zdravo v gorsko naravo s pričetkom pohoda Od Prekmurja
do Primorja, ki bo po etapah potekal vse do 26. avgusta. Prva
etapa, ki jo je organiziral MDO Pomurja, je bila dolga od tromeje Slovenije, Avstrije in Madžarske (338 m)
do vasi Grad na Goričkem (271 m).

Pohodniki so se zbrali na uvodni prireditvi s kresom na predvečer vstopa Slovenije v EU v Kuzmi, od
koder so v množici v soju bakel v temi krenili do meje z Avstrijo in po njej proti tromeji, kamor so prispeli
po dveurni hoji, ko so se jim med potjo pridružili tudi pohodniki iz Avstrije, na cilju pa pričakali še
udeleženci prireditve iz Madžarske in od drugod. Na prireditvenem prostoru na tromeji je potekala
slovesnost, na kateri je bil osrednji govornik podpredsednik Državnega zbora dr. Miha Brejc, o pomenu
sodelovanja narodov s premoščanjem mej, ki so nekoč ločevale, pa so spregovorili tudi župani bližnjih
obmejnih občin Kuzme,Gornjega Senika in Sankt Martina an der Raab. Avstrijski župan pa je posebej
toplo pozdravil nove prebivalce EU na tromeji in predal zastavi EU županoma občin Kuzma in Gornjega
Senika.
V planinskem delu slovesnosti je sodeloval planinski kvartet
Slavček s planinsko himno ter z nekaj drugimi planinskimi in
ljudskimi pesmimi. Podpredsednik PZS Adi Vidmajer je po
pozdravnem nagovoru napovedal začetek planinskega pohoda ter
izročil nahrbtnik s priložnostnim napisom Od Prekmurja do Primorja in spominsko vpisno knjigo za
pohodnike vodji tega nočnega pohoda. S tromeje je krenila kolona čez sto planincev iz pomurskih
planinskih društev, Maribora, Miklavža, Ptuja in Ormoža, po Pomurski planinski poti skozi gozd mimo
ribnika na začetku gozdne učne poti v dolini do ceste KuzmaMatjaševciTrdkova, jo prečkala, se
ponovno vzpela v gozd na Zalki (362 m), od koder jo je pot vodila do prvih hiš Doliča, kjer so se planinci
odpočili. Tu so se tudi ločili od PPP, ki se je usmerila proti Kuzmi, in se napotili po gozdnih poteh do cilja v
vasi Grad, kamor so prispeli proti jutru po dobrih treh urah vznemirljive, a tudi utrudljive hoje po
skrivnostno nočno tihih poteh čez griče.
Ob slovesu se je razvila misel o zadovoljstvu ob zbliževanju planincev od vzhodnih ravnic Slovenije do
njenega morja in upanje na ponovno srečanje na kakšni od naslednjih etap akcije Od Prekmurja do
Primorja PZS. V zgodnjem jutru so se razšli s tihimi doživetji slovesnosti in pohoda.

Janez GLAŽAR

_____________________________________________________________________________________
________

ZASTAVE NA VRHOVIH

Na ťTromejiŤ Avstrije, Italije in Slovenije, so se srečala vodstva gorsko reševalnih služb Avstrije, Italije in
Slovenije. Srečanja se je udeležil tudi predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je ob tej priliki izmenjal nekaj
besed s predsednikom slovenske vlade in z avstrijskim kanclerjem, s katerim ju vežejo spomini na njuno
prvo srečanje, ki je bilo leta 2002  Mednorodno leto gora, ob podpisu alpskih protokolov.
Na Kališču in Bašeljskem vrhu in kasneje na Storžiču so preddvorski in kranjski planinci ob slovenski in
planinski zastavi razvili tudi zastavo EU. Udeležence pohoda je pozdravil predsednik PZS mag Franci Ekar.
Razvitja zastav EU na dan 1. maja in planinski pohodi so potekali v okviru vseslovenske planinske akcije
ťZa življenje zdravo v gorsko naravoŤ - Zastave na vrhovih in Od Prekmurja do Primorja  akcije, ki bo
sklenjena 26 . avgusta 2004, na dan ťslovenskega planinskega praznikaŤ - na dan, ko je bil pred 226 leti
prvič osvojen Triglav.

Po prejetem sporočilu: Jana RACMAN

Na Bašeljskem vrhu nad Kališčem (1750 m) v megli in močnem vetru so razvili zastave

PRVOMAJSKA PRIREDITEV NA KRAŠNJEM VRHU

Letošnji prvomajski pohod in srečanje na Krašnjem Vrhu, to je najvišje ležeči vasi v občini Metlika, kjer je
Planinsko društvo uredilo prijetno planinsko in turistično točko z razglednim stolpom ter množična
udeležba, je bilo za planinsko društvo Metlika in za ta kraj izjemen dogodek.
V soboto, 1. maja, sta bila Občina Metlika in Planinsko društvo Metlika organizatorja tradicionalnega
prvomajskega pohoda in srečanja na Krašnjem vrhu. Letos sta bila še prijetnejša in svečanejša, ker sta
bila združena z osrednjo občinsko prireditvijo ob vstopu Slovenije v EU ter svečanim razvitjem evropske
zastave. Prireditve in srečanja se je udeležilo več kot 1800 udeležencev. Tolikšne množice ljudi še ni bilo v
tej vasici tik ob slovensko hrvaški meji.
Pohodi, ki so bili organizirano vodeni iz Metlike, Suhorja in Radovice
in sama prireditev pa so bili, kot edini v Beli krajini in Dolenjski,
vključeni v vseslovensko akcijo Planinske zveze Slovenije,
posvečene vključitvi Slovenije v EU  ťZa življenje zdravo v gorsko
naravoŤ - Zastave na vrhovih in Od Prekmurja do Primorja.
Tako se je iz treh smeri na Krašnji vrh podala množica pohodnikov. V spominsko vpisno knjigo, ki bo
po zaključeni akciji predana v Bruselj, se je vpisalo kar 942 pohodnikov. Na poti pa so v Slamni in Bojanji
vasi prijazni domačini pohodnike, pogostili s čajem in belokranjsko pogačo. Pohodnikom iz Bele krajine in
Dolenjske so se pridružili tudi planinci iz oddaljenih krajev in celo iz Maribora in sosednje Hrvaške. Redni
in dobrodošli gosti pa so bili tudi tokrat planinci PD RTV iz Ljubljane.
Na osrednji prireditvi, ki se je pričela ob 11.uri s svečanim razvitjem evropske zastave in intoniranjem
evropske himne Ode radosti, je številne goste in množico pozdravil metliški župan Slavko Dragovan,
slavnostna govornika pa sta bila namestnik ministra za evropske zadeve dr. Rado Genorio in
podpredsednik Planinske zveze Slovenije Adi Vidmajer.
V kulturnem programu, ki ga je prijetno povezoval Toni Gašperič, pa so poleg Metliške mestne godbe
sodelovali še Vokalna skupina lan, tamburaši MFS Ivan Navratil ter učenci OŠ iz Suhorja in Metlike.

Člani metliškega Planinskega društva pa so poskrbeli, da je množica obiskovalcev v lepem sončnem
dnevu še cel popoldan uživala v prijetnem razpoloženju ob dobri postrežbi, igranju Ansambla Andreja
Bajuka in v spremljanju zanimivega popoldanskega kulturnega programa.
Udeleženci prav gotovo še dolgo ne bodo pozabili tako prijetnega dne, preživetega na Krašnjem Vrhu.
Slavnostni govornik Rado Genorio pa je ob tem celo izjavil, da mu je bil to najlepši prvi maj v življenju.

Anton KRAŠOVEC
_____________________________________________________________________________________
___________

REINHOLD MESSNER V SLOVENIJI

20. aprila se je v Ljubljani na enodnevnem obisku mudil Reinhold Messner - najbolj znan kot alpinist, ki
se je prvi povzpel na vse osemtisočake, bil pa je tudi med pobudniki za ustanovitev MOUNTAIN
WILDERNESS INTERNATIONAL. R. Messner se je mudil v Sloveniji na povabilo Stranke mladih, ki se
namerava evropskih volitev udeležiti kod del Zelenih. V imenu Mountain Wilderness Slovenije sta se z
Reinholdom Messnerjem srečala Marjeta Keršič - Svetel in Pavle Kozjek. Reinhold Messner Slovenijo kar
dobro pozna, nekajkrat se je mudil tudi v naših hribih, o Julijcih pa je pred leti naredil celo dokumentarni
film. Seznanili so ga z dejavnostjo Mountain Wilderness Slovenije ter s prizadevanji za kakovosten nov
zakon o Triglavskem narodnem parku, za ohranitev primorskih hribov, ki jim grozi gradnja vetrnih
elektrarn, pa tudi s prizadevanjem za ohranjanje Pohorja in Smrekovca. Ob obisku v Ljubljani so mu
izročili izčrpno gradivo o vrednotah naših gora in nevarnostih, ki jim pretijo.
Reinhold Messner je obljubil, da bo s prizadevanji MOUNTAIN WILDERNESS SLOVENIJE in tudi drugih
nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za ohranjanje slovenske naravne dediščine, seznanil poslance
skupine Zelenih in neodvisnih v Evropskem parlamentu. Nekaj besed o programu Natura 2000 in
ohranitvi gorskega sveta sta izmenjala tudi s predsednikom PZS mag. Francijem Ekarjem. V razgovoru je
bilo postavljeno tudi v današnjem času dokaj aktualno vprašanje nadaljnjega osvajanja do sedaj še
neosvojenega sveta (vrhov).

Opisno besedilo povzeto po prispevku Marjete Marjeta Keršič Svetel
(http://www.drustvo-mws.si/sl/novice/obisk_messner_20040420.html)

Jana RACMAN

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

IZ DELA PREDSEDSTVA UO PZS
V MAJU IN JUNIJU 2004

Predsedstvo UO PZS je imelo 31. sejo dne, 4.5.2004 in je sprejelo sklepe in odločitve o izvajanju nalog k
točkam dnevnega reda:
1.

Predstavitev računovodskega servisa (finančno računovodska opravila)

2.

Pregled in potrditev zapisnika 30. seje P UO PZS, z dne 13.04.2004 s pregledom nerealiziranih
sklepov

3.

Pregled in potrditev zapisnika 3. izredne seje P UO PZS, z dne 21. 04. 2004, s pregledom
nerealiziranih sklepov

4.

Priprave na skupščino PZS

5.

Dogovor o imenovanju v.d. generalnega sekretarja (izmed delavcev v Strokovni službi PZS)

6.

Dogovor o izvršitvi primopredaje z Alojzijo Korbar Tacar, generalno sekretarko PZS

7.

Tekoče naloge predsedstva UO PZS:
o

Dan slovenskih planincev (določitev organizatorja)
o

Obravnava prispelih vprašanj in predlogov za obravnavo na Skupščini PZS
o

Pobuda KTTS

ter dodatno še:
-

PRIPRAVE NA SKUPŠČINO
-

priprave v Novem mestu, dogovor o poteku (kulturni program, pozdrav predsednika PD
Novo mesto, pozdrav župana mestne občine Novo mesto ostali pozdravi .

-

ČLANARINA 2005

-

KLAVZULA ZAVAROVANJA ODGOVOR-NOSTI V OKVIRU PZS

-

IMENOVANJA DELEGATA ZA SKUPŠ-ČINO AVSTRIJSKEGA SVETA ZA ťVARNOST V ALPSKEM
SVETUŤ - Innsbruck, 15.6.2004

-

IMENOVANJE ČLANA V KOORDINA-CIJSKI ODBOR VETERANSKIH ORGANI-ZACIJ GORENJSKE S
STRANI PZS

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

32. seja UO PZS pa je bila sklicana 2.6.2004. K prvem delu seje so bili vabljeni predstavniki
komisij/odborov UO PZS in delavci Strokovne službe PZS. Drugi del seje pa je bil namenjen redni seji P
UO PZS. Sklepi in odločitve so bili sprejeti k temle točkam dnevnega reda:
1.

DAN SLOVENSKIH PLANINCEV, dne 11.09.2004

2.

Program vzgoje in izobraževanja v PZS  usklajevanje med Mladinsko in Vodniško komisijo, s
predlogi rešitev KVIZ za leto 2005

3.

Predlogi komisije za Mednarodne stike: prednostne naloge s predlogi rešitev za bodoče delo

4.

Predlogi Uredniškega odbora Planinskega vestnika, kot kulturnega, strokovnega in znanstvenega
glasila PZS  s predlogi rešitev za leto 2005

V nadaljevanju redne seje pa še:
5.

Pregled zapisnika 31. seje UO PZS (4.5.2004) in poročilo o opravljenih nalogah
Poročilo o opravljeni primopredaji generalne sekretarke PZS

6.

Izhodišča programa dela in finančnega načrta za leto 2005

7.

Program dela UO PZS  Rokovnik II/2004 in I/2004

8.

Priznanja PZS

9.

Sklic 13. seje UO PZS (18.6.2004), določitev dnevnega reda in kraja seje

10. Sklic posveta s predsedniki/načelniki in njihovimi namestniki komisij/odborov UO PZS in delavci
Strokovne službe PZS
11. Sklic 33. seje P UO PZS (29.6.2004)
12. Sklepi in stališča Skupščine PZS
13. Seminarji za društvene delavce (določitev tem in nosilcev)
14. Tekoče naloge P UO PZS:
-

Imenovanje odgovorne urednice Obvestil PZS;

-

Obračun OD delavcem Strokovne službe PZS;

-

Reorganizacija del znotraj Strokovne službe PZS;

-

Predlog za pripravo razpisa za delovno mesto generalnega sekretarja PZS;

-

Določitev udeležbe na srečanju CAA-Komisije za koče in pota (18.6.2004) in skupščine
avstrijskega sveta za Varnost v alpskem svetu (Innsbruck, 15.6.2004);

-

DIPEX  nadaljevanje del pri obnovi poslovne stavbe PZS;

-

Seznanitev s sklicem seje s predstavniki GRS in PD, kjer imajo postaje GRS sedež;

-

Seznanitev z odgovorom Manje Rajh, predsednice PD Celje na pismo predsednika;

-

Seznanitev s pridobljenimi sredstvi sponzorjev PZS;

-

Razgovor predstavnikov vodstva PZS z ministrico Andrejo Rihtar (priprava programa za
razgovor)

-

Vabila na društvene prireditve in določitev udeležbe.
Jana RACMAN

KOMISIJE POROČAJO

VODNIŠKI KOTIČEK
Podkomisija za usposabljanje Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana,

 01 434-56-89

_____________________________________________________________
__

POROČILI Z IZPOPOLNJEVANJA VODNIKOV PZS

V organizaciji Vodniške komisije je 7. in 8. februarja 2004 potekalo izpopolnjevanje vodnikov
PZS za snežne razmere na Domžalskem domu na Mali planini. Izpopolnjevanja se je udeležilo 25
vodnikov PZS.
Za uspešno izvedbo izpopolnjevanja se zahvaljujem predavateljem in inštruktorjem, ki so ob sodelovanju
udeležencev ustvarili prijetno delovno vzdušje: Katji Kadiš, Maticu dr. Kališniku, Milanu Jazbecu, Sandiju
Kelneriču in Borutu Peršolji.

Zahvala za uspešno izvedbo gre tudi vsem udeležencem, ki so imeli solidno predznanje in bili dobro
opremljeni, ves čas izpopolnjevanja so aktivno sodelovali pri delu in debatah. Udeleženci so bili: Polde
Balažič, Vlasta Bobovnik, Tadeja Češka, Alenka Črtanec, Jože Drab, Marjan Gregorčič, Andrej Justinek,
Maja Koprivšek, Dušan Kralj, Franci Kropec, Mojmir Kunej, Andreja Kuralt, Marjan Olenik, Slavica Pavlin,
Vinko Pintarič, Anica Podobnik, Tomaž Polak, Marija Pollak, Zdenko Purnat, Janez Soklič, Ladka Stranščak,
Tomaž Stražar, Peter Šilak, Leon Vrhovšek in Janez Zrnec.
--------------------------------------------------------------------izpopolnjevanja

vodja

V organizaciji Območnega odbora vodnikov MDO Podravja je 7. in 8. maja 2004 potekalo
izpopolnjevanje vodnikov PZS za kopne razmere v planinskem domu na Boču in v bližnji
okolici. Izpopolnjevanja se je udeležilo 78 vodnikov PZS.
Za uspešno izvedbo izpopolnjevanja se zahvaljujem predavateljem in inštruktorjem, ki so ob sodelovanju
udeležencev ustvarili prijetno delovno vzdušje: Janku Brezniku, Ivanu Ederju, Pavliju Jerebicu, Sandiju Kelneriču,
Franciju Kocbeku, Francu Korparju, Mitji Plohlu, Boštjanu Polenčiču, Gvidu Španringu, Miranu Tarkušu, Primožu
Tropu in Janezu Vertiču

Zahvala za uspešno izvedbo gre tudi vsem udeležencem, ki so imeli solidno predznanje in bili dobro
opremljeni, ves čas izpopolnjevanja so aktivno sodelovali pri delu in debatah. Udeleženci so bili: Aljoša
Arl, Cvetka Arl, Boris Blažič, Gregor Brezočnik, Borut Cerkvenič, Ivan Cigit, Antonija Divjak, Stanko Drozg,
Branko Družovec, Verica Fartek, Boris Frank, Maja Fras, Ivo Frišek Borovnik, Alenka Galun, Boštjan
Germič, Boštjan Glodež, Marjan Golja, Branko Gregorc, Predrag Grujič, Gorazd Haložan, Janko Janez
Haložan, Matjaž Hartman, Gorazd Hartman, Jožica Hartman, Boštjan Hedl, Janez Herič, Zinka Iskra, Rajko
Jurgec, Leopold Kavkler, Jožica Kolar, Bojan Kolednik, Darko Kolmanič, Janko Kovačič, Darinka
Kramberger, Marko Krebelj, Dragotin Kuster, Edvard Lepoša, Drago Lipič, Leopoldina Lorenci, Matevž
Lorenci, Štefan Lorenci, Marjan Mally, Rado Marhold, Ivo Matjašič, Mirko Medved, Cveto Meglič, Ante
Mlinarevič, Tonček Mlinarič, Viktor Munda, Mateja Pavlič, Milan Pavlič, Aleš Peretin, Marjan Planinc,
Polona Pleničar, Tomaž Polak, Boris Pučko, Tadeja Radek, Jože Roškar, Valerija Roškar, Damijan Sagadin,
Miran Smolej, Mirko Strnad, Danijela Stupan, Jožef Šamperl, Bogdan Šegula, Melita Šmid, Matej Šnuderl,
Ljudmila Šturm, Franc Trstenjak, Živana Urh, Lidija Valenčak, Maja Vaner, Dejan Vidovič, Damijan Vnuk,
Franc Vračko, Leon Vrhovšek, Mojca Zupan in Vinko Zver.

Jože BOBOVNIK,

vodja izpopolnjevanja

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI UO PZS
Z vstopom v Evropsko unijo bomo morali še bolj upoštevati vse sodobne trende, ki se odvijajo tudi na
področju planinstva. Eden takih je vsekakor pohodništvo, ki je neka vmesna stopnja med planinstvom
in turizmom in je v Evropi v skokovitem porastu. Idealna oblika za razvoj pohodništva in planinstva, ter
obenem promocija določenih predelov so vsekakor različne obhodnice. In prav tu smo Slovenci precej
pred ostalimi evropskimi narodi.
Komisija za planinske poti po nekaj letnem zbiranju podatkov zaključuje kataster planinskih poti v
Sloveniji. V okvir katastra pa sodijo tudi obhodnice. Osnovna ideja vseh obhodnic izvira iz Slovenske
planinske poti, ki je prva vezna pot pri nas in je obenem tudi najstarejša vezna pot v Evropi. Osnovna
oznaka za vse obhodnice je praviloma Knafelčeva markacija, razen pri poteh E-6 in E-7.
Poseben odbor za obhodnice je pripravil gradivo v katerem so določeni vsi kriteriji za posamezne
obhodnice. Večina teksta in ureditev podatkov je delo Nika Guida iz Maribora. Z objavo tega gradiva
bomo odgovorili številnim članom planinske organizacije, ki nam postavljajo najrazličnejša vprašanja o
tej tematiki. Obenem pa vse člane planinskih društev tudi prosimo, da nam morebitne nepravilnosti,
oziroma napačne podatke, ki jih bodo zasledili v gradivu sporočijo na Komisijo za planinske poti pri
PZS.

Načelnik Komisije za planinske poti:
Tone TOMŠE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLOVENSKE PLANINSKE IN PLANINSKIM SORODNE OBHODNICE,
TRAJNE IN JUBILEJNE AKCIJE
Niko GUID

V tem delu obravnavamo problematiko tako planinskih veznih in točkovnih poti ter akcij kot tudi planinskim
sorodnih poteh in akcij, katerih cilj ni samo en vrh, ampak cel niz vrhov, koč, domačij in drugih znamenitosti.
Prispevek je rezultat skupinskega dela poznavalcev tega področja, ki so se organizirali v neformalnem Odboru za
planinske obhodnice in akcije v okviru Komisije za planinske poti PZS. Na štirih sestankih odbora (7. dec. 2003 na
Rašici, 18. jan. 2004 na Jančah, 14. marca 2004 na Šmohorju in 9. maja 2004 na Lisci) so sodelovali Tone Tomše,
Tomo Grgič, Božo Jordan, Antun Mlinarević, Borut Vukovič, Arnold Pavlič, Vida Ofak, Aleksander Oblak in Niko
Guid.
Ta fenomen se je rodil leta 1953 z odprtjem Slovenske planinske transverzale št. 1 od Maribora do Kopra v
Sloveniji. Bila je to prva taka vezna planinska pot v Evropi. Pri nas je takoj naletela na plodna tla in že kmalu so po
njej hiteli številni ljubitelji gora. Pa ne zaradi značke, kot še danes misli večina planincev (o tem več v prvem
poglavju). Po njej ne hodijo zaradi žigov, pohodniki si želijo predvsem od blizu spoznati lepote in bisere svoje
domovine (No, to ni čisto res, saj se pojavljajo tudi posamezniki, ki jim je resnično samo do žigov. Na srečo je teh
izredno malo, a kljub temu mečejo slabo luč na tako vrsto pohodništva). Hoja po njej krepi domoljubna čustva in širi
splošno obzorje. Kdor jo prehodi v celoti, duhovno zraste. Potem njegovo obzorje seže dosti dalje od tistega, ki ga
premorejo običajni planinci.
Drugi alpski narodi so se ob rojstvu take nove planinske ponudbe najprej samo nasmihali. Ni preteklo dosti let,
ko so nas že začeli posnemati. Prvo sestrico pa je Slovenska planinska transverzala št. 1 dobila pri nas šele čez
sedem let, za njeno drugo sestrico pa je bilo treba čakati še nadaljnja štiri leta. Nato pa skoraj ni minilo leto, da se ni
rodila nova vezna pot. Največ jih je ugledalo luč sveta v osemdesetih letih. V pričujočem delu bomo transverzalam
rekli obhodnice (poglavje 2).
Z rojstvom nove države se je okrepila gospodarska kriza, ki se je hitro razširila tudi na druga življenska področja.
Pohodništvo ni bilo pri tem nikakršna izjema. Precej obhodnic je skoraj opustelo, nekatere so celo popolnoma
zamrle. Hkrati pa je v gore začelo zahajati vse več ljudi. Žal so se ti zgrnili pretežno na tako imenovane modne
vrhove, kot so Triglav, Mangrt, Grintovec, Golica, Stol, Storžič, Veliki Snežnik, Raduha, Ojstrica, Peca, Nanos,
Slavnik, Uršlja gora itd.

Planinci, ki hodimo po obhodnicah (imenujemo se raje obhodniki kot z napačno tujko transverzalci),
svojo aktivnost razpršimo po celotnem ozemlju naše države in s tem zmanjšujemo gnečo na določenih
območjih in vrhovih. S hojo po sredogorju in še nižjih gričih podaljšujemo planinsko sezono praktično na
celo leto [Tomše, 1998a]. Zato bi morala Planinska zveza našo dejavnost vzpodbujati.

Žal dandanes opažamo, da nas je vse manj, da postajamo starejši in da nimamo podmladka (na
primer, na podelitvi priznanj 14. maja 2004 po Poti spominov NOB občine Domžale je bila povprečna
starost obhodnikov kar 66 let). V bistvu enaka ugotovitev velja tudi za vse planince. V raziskavi, ki jo je
opravil S. Burnik leta 1976, je bilo ugotovljeno, da je od vseh gornikov, ki zahajajo v gore, kar 58,1 %
starih do 25 let [Burnik, 1976]. Cveto Petek je leta 2000 objavil rezultate svoje raziskave, v kateri je
ugotovil, da je delež mladih gornikov, starih do 25 let, padel na borih 22 % [Petek, 2000]. Nad tem
ťzastrašujočimŤ podatkom, ki se je zgodil samo po četrt stoletja, se je vredno zamisliti.
Ta prispevek smo razdelili v več poglavij. Po kratkem uvodu se v prvem poglavju lotimo opisa vseh
objav o obhodnicah. Sledijo mu definicije planinske obhodnice, trajne akcije in jubilejne akcije v poglavju
2. V poglavju 3 definiramo planinski pohod. Nato se v poglavju 4 dotaknemo drugih tekmovanj in akcij
tako planinskih društev kot športnih in drugih organizacij. V poglavju 5 obravnavamo priporočila za
planinske obhodnice, trajne akcije, jubilejne akcije in pohode. Poglavje 6 posvetimo smernicam za
postavitev informacijskega sistema za obhodnice, trajne akcije in jubilejne akcije. Druženje planincev
obhodnikov skušamo opisati v poglavju 7. V sklepnem poglavju izpostavimo željo, da se ustvari posebni
Odbor za planinske obhodnice in akcije v okviru Komisije za planinske poti pri PZS.

1.

KRONOLOGIJA DOSEDANJIH OBJAV O OBHODNICAH

Prvi seznam obhodnic se je napisal Sarajevčan Mehmed Šehić leta 1966 [Šehić, 1966]. Njegov
seznam je vseboval 16 obhodnic v Jugoslaviji, med njimi sta bili samo dve slovenski obhodnici:
Slovenska planinska transverzala in Zasavska planinska transverzala.
Prve podatke o slovenskih planinskih obhodnicah je podal Božo Jordan leta 1976 [Jordan,
1976]. Njegov seznam
obsega 24 obhodnic. Vsebuje naslednje podatke o obhodnicah: datum in kraj otvoritve poti,
število kontrolnihtočk, kje se dobi dnevnik in/ali vodnik, leto izdaje dnevnika in vir. V
nadaljevanju pregleda slovenskih obhodnic je Jordan spisek razširil na 26 obhodnic [Jordan,
1977]. V njem je še zapisal: ťNaša dolžnost je tudi, da bi te poti uredili in kategorizirali. To delo
bi verjetno morala opraviti Komisija za pota in markacije pri PZS, ki vodi tudi kataster planinskih
(gorskih) potiŤ.
O obhodnicah na Primorskem piše Ciril Zupanc leta 1979 [Zupanc, 1979]. Omeni 9 obstoječih
obhodnic, ki večinoma ali samo delno potekajo po Primorski, poleg tega pa še dve novi ideji, obalnoistrsko vezno pot in goriško vezno pot, ki pa kot vemo, nista bili nikoli realizirani. Ciril Zupanc, ki je član
Komisije za pota in markacije pri PZS, piše o tem, da komisija ne zagovarja nastajanja novih veznih poti,
če za to ni posebne potrebe, in da sploh ni zaželeno, da imajo vezne poti svoje oznake [Zupanc, 1980]. Te
njegove trditve posebej kritično izpostavi Tone Andrejčič, kot bomo videli kasneje leta 1984 [Andrejčič,
1984b].

Naslednji seznam o slovenskih planinskih obhodnicah  veznih poteh je podal Tone Andrejčič leta
1980 [Andrejčič, 1980]. Na njegovem seznamu je že 33 obhodnic. Ob seznamu naniza lepo število dilem.
Prva izhaja že iz imena seznama, saj nekatere poti sploh niso vezne. Imenuje jih nevezne. V seznam so
vključene poti, ki ne dajo nobenega priznanja (Pot XIV. divizije, Vertikala in Planinska pot od Planice do
Pokljuke). Za pot Po poteh kmečkih upornikov trdi, da ne sodi med planinske poti, saj obisk vasi, trgov in
mest nima nobene zveze s planinami. Na ta članek se je odzval Božo Jordan in omeni sezname obhodnic
v Slovenskem almanahu, Pavlihovi pratiki in Planinski šoli, vse objavljene leta 1977 [Jordan, 1980]. Piše o
problemu poimenovanja in predlaga delitev na krožne, vezne in točkovne (namesto neveznih) poti.
Ponovno se dotakne vprašanja, kdo naj vodi statistiko o številu planincev, ki so prehodili obhodnice.
Leta 1982 zasledimo v Planinskem vestniku obširen opis partizanskih planinskih poti [Andrejčič 1982].
Seznam obsega 8 poti. Mednje je uvrščena tudi pot Po poti kmečkih upornikov.
Zelo tehten članek o obhodnicah je napisal Tomo Grgič [Grgič, 1983a]. V njem kot prvi avtor poskuša
definirati slovenske planinske obhodnice. Njegov spisek vsebuje že 46 obhodnic. Spisek vsebuje vrsto
oznake, število kontrolnih točk, dolžino poti v km, število potrebnih dni za obhod, planinsko društvo, kjer
je na voljo dnevnik in priznanje, leto otvoritve, vodnik o poti in vir. Objavi tudi seznam obhodnic v
pripravi in seznam hrvaških obhodnic, ki se dotikajo slovenskega ozemlja. Nadalje avtor poskuša
definirati spominske pohode ter objavi daljši seznam le-teh. Predlaga, da bi PZS vsaj priporočila
minimalne zahteve, ki bi jih moralo izpolnjevati planinsko društvo, ki je obhodnico ustanovilo in skrbi
zanjo. Te minimalne zahteve podrobno opiše. Ker brez škratov ne gre, je bilo izdanih nekaj popravkov za
omenjeni članek [Grgič, 1983b].
Pravi esej o obhodnicah predstavljata članka Toneta Andrejčiča iz leta 1984 ([Andrejčič, 1984a],
([Andrejčič, 1984b]). V obeh člankih skuša opredeliti pojem obhodnice in njeno delitev na vezne, krožne,
točkovno-višinske, vezno-točkovne in trimske planinske poti. V Sloveniji jih našteje 47 in v celotni
Jugoslaviji 133 obhodnic. Nadalje omenja tekmovanje Planinec - transverzalec, ki ga vodi Komisija za
transverzale pri PD Železničar iz Zagreba. Predsednik te komisije je Krešimir Ormanec. V članku piše:
ťPreveč je nepotrebnih in nesmiselnih ťnovihŤ obhodnic, ki teko po drugih obhodnicah in uporabljajo
seveda tudi markacije in žige teh obhodnic ter celo vodnike (npr. Pot Vrhnika - Triglav, Planinska pot
Ljubljana - Rijeka)Ť. Omenja preveliko prekrivanje posameznih obhodnic. Precej piše tudi o etiki
obhodnika (transverzalca), o žigomaniji, fičkolazcih ipd. Skuša tudi odgovoriti na vprašanje, kdo je
najznamenitejši obhodnik v Jugoslaviji. Omeni Josipa Korlaeta iz Zagreba in Milana Medena iz Maribora.
Naniza različna mnenja o obhodnicah. Dobesedno napiše: ťVprašujem se, koliko časa bo Komisija za pota
in markacije stala samo ob strani in poskušala obravnavati problem obhodnic samo z raznimi priporočili
in stališči. Zakaj se morajo ukvarjati z obhodnicami samo neke druge komisije in posamezniki, če imamo
za to pristojne organe?Ť Skuša našteti razloge za ustanovitev obhodnice. Piše o problematiki opisov poti
in vodnikov. Obhodnico Četiri godišnja doba na Kamenim svatovima imenuje komercialno. Članek
zaključi takole: ťNamen tega članka je, naj bi naredili red in da bi se slovenski planinci seznanili z
obhodnicami in spominskimi pohodi in se odločili, ali naj gredo vsako leto na Triglav ali pa naj bi obiskali
katero od teh številnih obhodnicŤ. Popravki tega članka so objavljeni v Planinskem vestniku leta 1985 na
strani 92 [Andrejčič, 1985].

Brane Sotošek je izdal posebno knjižico Vodnik po peš poteh [Sotošek, 1985]. Za vsako pešpot je poleg
natančnega opisa poti tudi njena skica. Vključuje preko 50 planinskih obhodnic. Tu so opisane tudi
nekatere gozdne učne poti in slovenske kolesarske poti. Kot prvo pot omeni pohod Sto žensk na Triglav.
Opisani sta tudi dve hrvaški obhodnici, tj. Velebitska in Reška planinska pot. To knjižico bi moral imeti
vsak slovenski obhodnik.

Matej Svetel piše o križih in težavah s planinskimi obhodnicami v Jugoslaviji [Svetel, 1986].
Najprej navede najvztrajnejše planince v Sloveniji. Pohvali skupino iz PD Zabukovica, da hodi
organizirano in načrtno več let skupaj po raznih planinskih obhodnicah v Jugoslaviji. Ošvrkne
planince, ki hočejo biti prvi. Še preden je planinska obhodnica uradno odprta, že navežejo stik z
organizatorji in želijo pot takoj končati. Če tak planinec ni prvi ali med prvimi v Sloveniji ali celo
v Jugoslaviji prehodil predvsem nove obhodnice, ne glede na njeno težavnost, potem z njim nekaj
ni v redu. Nadalje piše o pogojih za odprtje planinske obhodnice. Opozori na prekrivanje
obhodnic. Piše: ťKdor je prepošten in ne tekmuje z ne vem kom, bo več raznih poti v Savinjskih
in Kamniških Alpah moral vsakokrat prehoditi posebej. Nekateri pa z obiskom vrhov v
Kamniških in Savinjskih Alpah zadostijo svoji neutešeni želji in isti žig odtisnejo v več različnih
dnevnikov obhodnic, s čimer goljufajo same sebe.Ť
Leta 1986 Andrejčič ponovno piše o odgovornosti pri obhodnicah [Andrejčič, 1986]. Omeni, da je v
Sloveniji že 49 obhodnic, v Jugoslaviji pa 136 (brez Vertikale in dveh mednarodnih poti). Med drugim
piše: ťJasno pa je, da bi pri obhodnicah treba prej ali slej napraviti red. Čim dlje bomo odlašali, tem težje
bo ťproblem transverzalisŤ reševati. Kdo je za to poklican, ni prav nič težko ugotoviti. Vse puščice so
usmerjene na PZS oziroma na Komisijo za pota in markacije. Znano pa je, da ta komisija zavzema že
vseskozi (načeloma) odklonilno stališče do ťtransveralizacijeŤ. Pa tudi glede posebnega označevanja
obhodnic so tudi (načeloma) proti vsakim novotarijam oziroma ťfarbanjuŤ posebnih poti. Vsaj tako
navaja Ciril Zupanc leta 1980 [Zupanc, 1980]. INDOK je predlagal leta 1984 Izvršnemu odboru PZS in
Komisiji za pota in markacije, naj bi pripravili predlog o poimenovanju obhodnic, nadalje naj bi sklicali
okroglo mizo in sploh ugotovili, kakšno je uradno stališče PZS, če je sploh to dodelano [Andrejčič,
1984b]Ť. Omenja, da pri Planinski zvezi Hrvatske obstaja posebna komisija za obhodnice, ki vodi tudi
evidenco o vseh obhodnicah ter poleg tega skrbi za dve republiški obhodnici. Tudi pri Planinski zvezi BiH
je posebna komisija za obhodnice.

Leta 1987 je Tomo Grgič poslal za morebitno objavo v Planinskem vestniku pregled slovenskih
obhodnic [Grgič, 1987]. V članku so poleg drugih podatkov omenjeni potrebni zemljevidi
področja, po katerem poteka obhodnica. Žal ta članek ni bil nikoli objavljen, saj je v istem letu
izšel v Planinskem vestniku pregled slovenskih obhodnic, ki ga je napisal Tone Andrejčič.
Andrejčič je v svojem pregledu iz leta 1987 že opisal 58 obhodnic v Sloveniji, brez Poti prijateljstva in
brez dveh slovenskih veznih poti v Italiji [Andrejčič, 1987]. V Jugoslaviji že našteje 154 obhodnic.
Pohodniki se morajo pred odhodom na turo oskrbeti z vodniki oziroma opisi poti in dobrimi
zemljevidi. O problematiki planinskih kart, planinskih in alpinističnih vodnikov v Sloveniji prvi piše Franc
Mulej leta 1984 [Mulej, 1984]. Njegovo delo je nadaljeval Tomo Grgič leta 1989, ko je objavil zelo obširen
pregled splošnih vodnikov, zemljevidov in literature o slovenskih obhodnicah [Grgič, 1989].

V brošuri Planinske akcije in planinske postojanke iz leta 1992 je omenjenih 59 obhodnic [PZS, 1992],
v brošuri Planinske akcije in planinske postojanke iz leta 1994 pa je zapisanih že 70 obhodnic [PZS, 1994].
Leta 1998 Tone Tomše, predsednik Komisije za planinske poti pri PZS, zapiše, da komisija podpira
predloge po odpiranju novih poti v predelih sredogorja, kar omogoča, da se planinska dejavnost prenese
na celotno območje države Slovenije komisija [Tomše, 1998]. S tem bi se znatno razbremenile poti v
visokogorju in tako preprečili kvarni vplivi velikih množic na določenem teritoriju. Omeni, da imamo v
Sloveniji trenutno 69 krožnih, točkovnih in veznih poti. Poleg teh poznamo še evropske pešpoti E-6 in E-7,
kulturniške poti (Levstikova, Velikolaška pot in Jurčičeva pot), gozdne učne poti, jamarske poti, Slovensko
geološko pot, različne turistične poti, trimske poti ter različne pohodne in spominske poti, ki so
praviloma označene samo na dan pohoda.
Silvo Kristan prvič piše raziskovalno o planinskih veznih poteh [Kristan, 1997]. Povzema rezultate
diplomske naloge Katarine Nečimer z Bleda. Na osnovi ankete je ugotovila, da si motivi za hojo po
planinskih obhodnicah sledijo v naslednjem vrstnem redu: ljubezen do narave, zdravstveni motiv,
vedoželjnost, socialni motiv, športni motiv, pridobitev častnega znaka. Torej, častni znak ni poglaviten
motiv. Zdi se, da je bila vloga častnega znaka doslej precenjevana, saj je prevladovalo prepričanje, da je
mogoče z značko pridobiti pohodnike za neko obhodnico.

Iz raziskave je mogoče sklepati, da so obhodnice same po sebi motiv. Motiv je torej
obhodnica, ne pa sklepno dejanje te obhodnice, ki ga označuje podelitev častnega znaka. Ljudje
obhodnice sprejemajo kot hodilne ponudbe, ki jih vabijo in usmerjajo v območja, kraje in točke,
kamor marsikdo najbrž nikdar ne bi šel. Gre za udejanjanje vedoželjnosti (spoznati kaj novega,
nove kraje, nove poti, nove vrhove, nove izletniške točke, nove ljudi itn.). Ugotovitev, da častni
znak ni poglavitni motiv za hojo po obhodnicah, bi lahko porodila misel, da je znak nepotreben.
Takšno razmišljanje bi bilo gotovo napačno. Častni znak je in naj ostane neločljivi sestavni del
vsake obhodnice, saj je dragocen spomin na opravljeno pot.
Podelitev častnega priznanja je tudi simbolično dejanje, ki ga je mogoče primerjati s priznanji,
kolajnami in pokali na različnih športnih tekmovanjih. Razlika je le ta, da na športnih
tekmovanjih običajno dobijo priznanja samo prvi trije, na vezni poti pa vsi, ki jo opravijo. Na
športnih tekmovanjih gre za darvinistično pojmovanje športa, kjer nekaj velja le izid, v primeru
obhodnic pa za humanistično pojmovanje športnega udejstvovanja, kjer pride do veljave že sama
udeležba. Pri slednji so zmagovalci vsi, ki sodelujejo, zato vsi zaslužijo priznanje. Zato je prav,
da navado podeljevanja častnih znakov ohranimo in jo celo posodabljamo z novimi prijemi.
Rezultati ankete so pokazali, da po obhodnicah hodijo tisti, ki že tako in tako hodijo v hribe.
Obhodnice so le dragocena ponudba, nov izziv, zaradi njih pa se število ljubiteljev pohodništva ne
povečuje.
Avtor članka skuša odgovoriti na vprašanje, zakaj je za nekatere obhodnice večje zanimanje kot za
druge. Ugotovi naslednja dejstva:

ϒ

Vabljivejše so gotovo obhodnice po hribovitem in odročnem svetu kot pa tiste, ki vodijo po
pretežno ravninskem področju.

ϒ Obisk na krajših krajevnih poteh je odvisen tudi od pohodniške tradicije tega območja.
ϒ

Zmanjšano zanimanje za neko obhodnico gre pripisati tudi njenemu slabemu vzdrževanju (slabe
označbe, manjkajoči žigi, neprijazni oskrbniki koč in čuvarji žigov).

ϒ Za nekatere poti društva pošiljajo značke šele po večkratnih pritožbah.
ϒ

Za nekatere obhodnice zvemo po naključju. Organizator, ki je zarisal svojo obhodnico, bi moral
poskrbeti tudi za ustrezno obveščanje.

Rezultati raziskave in lastne izkušnje avtorja dajejo naslednje sklepne misli:
1. Ni zaslediti splošnega odklonilnega stališča do tolikšnega števila obhodnic, kolikor jih imamo ta čas na
Slovenskem. To naj bo odgovor tistim, ki še vedno z nerazumevanjem gledajo na to zvrst pohodništva.
Večje število obhodnic je oblikovalo nov tip pohodnika, ki načrtno obiskuje različne obhodnice.
2.

Obhodnice so dragocena pohodniška, športna, turistična, kulturna in vzgojnoizobraževalna
ponudba. Takšnih ponudb pa ni nikoli preveč. Zato je prav, da imajo posamezna območja svoje
obhodnice. Prav je tudi, da so nekatere obhodnice krajše in bolj nižinske, druge pa daljše in bolj
hribovite. Ravno taka pestra ponudba lahko zadovolji različne interese, hkrati pa omogoča, da se
načrtovana in programirana hodilna sezona razvleče čez celo leto. Najverjetneje bi bilo nesmiselno
ustanavljati obhodnic na območjih, kjer taka ponudba že obstaja.

3. Uveljaviti bi bilo potrebno načelo, da mora tisti, ki odpre obhodnico, zanjo tudi neoporečno skrbeti. V
oskrbo obhodnice spada pripadajoča dokumentacija (dnevniki, vodniki oziroma opisi poti in krajevnih
znamenitosti, dober zemljevid), oznake, kažipoti, oskrbe kontrolnih točk z žigi in častni znaki. Zakaj vse
to? Planinstvo je vendarle del kulture slovenskega naroda, zato je samoumevno, da je tudi
vzdrževanje obhodnic na kulturni ravni.
4. Upravitelji obhodnic bi morali bolj skrbeti za nenehno prisotnost v različnih medijih, od krajevnih do
osrednjih. Nadalje naj organizirajo za širšo planinsko javnost skupinske pohode po svojih obhodnicah.
5. Planinska zveza Slovenije bi morala načrtno zbirati podatke o tem, koliko častnih znakov je bilo vsako
leto podeljenih na posameznih obhodnicah. Takšni podatki bi omogočali tekoč pregled nad pojavom,
ki je pravzaprav zrasel na Slovenskem in je tudi neločljiv del slovenske pohodniške kulture. Društva
morajo najbrž tako in tako osrednji zvezi pošiljati podatke o članstvu, zato podatek o obhodnicah ne
bi bistveno obremenjeval niti posameznih društev niti administracije osrednje zveze.

Seznam planinskih obhodnic iz leta 1998 ima kar 81 obhodnic [Tomše, 1999]. Iz tega spiska, po našem
vedenju, ne deluje ali ni delovala samo Šentjoška planinska pot. Leta 2002 je Komisija za planinske poti
objavila v Obvestilih PZS seznam planinskih veznih in krožnih poti v Sloveniji [PZS, 2002]. Na njem je 72
poti, ki so registrirane na PZS. Na tem seznamu so tudi točkovne poti in poti, na katerih dobi obhodnik
priznanje samo v času organiziranega množičnega pohoda. Hkrati je bil objavljen poziv vsem planinskim
društvom, da pošljejo vsaj seznam poti, ki jih vzdržujejo.

Ob 50-letnici Slovenske planinske poti je izšel kratek članek Marjana Bradeška, v katerem
najprej piše o nastanku obhodnic ter o skrbeh za obhodnice [Bradeško, 2003]. Sprašuje se, zakaj
ni nikjer lahko dostopnega seznama vseh trenutno obstoječih obhodnic v Sloveniji, vsaj tistih, za
katere skrbi PZS. Pomembno je, da ohranjamo tisto, kar že je, ne pa da izumljamo nove
obhodnice. Članek konča z zanimivo mislijo, da obhodnice ne utesnjujejo. Popotnik je na njih še
vedno svoboden. Obhodnica da samo osnovno usmeritev, da pa pravi raziskovalci lahko naredijo
tudi ovinke in stranske izlete. Obhodnice jemljimo kot povabilo v kraje, ki bi jih sami težko našli,
kot povabilo na pot, ki bi jo sami težko tako dobro zarisali, pa tudi kot pomoč, ko nimamo idej.

2. DEFINICIJE PLANINSKE OBHODNICE, TRAJNE AKCIJE IN JUBILEJNE AKCIJE

Beseda transverzala je tujka, zato so jo že pred četrt stoletja skušali nadomestiti s slovensko besedo vezna pot,
čeprav v bistvu pomeni prečno pot [Jordan, 1977]. Nekaj let zatem smo že uporabljali tudi pojma krožna pot in
točkovna pot. Pred dobrimi desetimi leti je Komisija za planinske poti preimenovala Slovensko planinsko
transverzalo št. 1 v ťSlovensko planinsko potŤ. Takrat se je razvila tudi manjša polemika o primernosti novega
izraza. Tako Stanko Klinar omenja prvotno ime ťslovenska magistralaŤ, ki se je sfižila v ťtransverzaloŤ [Klinar,

1994]. Novo poimenovanje v ťslovensko planinsko potŤ občuti kot majhno jezikovno samovoljo ali celo nasilje,
kot da druge poti in druge transverzale v Sloveniji niso slovenske planinske poti. Svoja razmišljanja zaključi z
vprašanjem, zakaj avtorji novega imena ne predlagajo še dodatnega pridevnika ťosrednjaŤ.
Ker pa je pojem ťplaninska potŤ še bolj splošen od pojma transverzala, smo v tem delu predlagali nov pojem
planinska obhodnica. To ime spominja na obvezen obisk vseh točk na poti ne glede na to, ali je pot vezna ali
točkovna. Podobno ime, tj. obilaznica, je bilo že leta 1994 uvedeno na Hrvaškem [Jordan, 1994b]. Tudi tam je
bilo ob uvedbi nove besede za transverzalo precej polemik, saj ta beseda tam pomeni tudi obvoz. Na srečo tega
problema v slovenščini ni.
V pričujočem delu smo se naslonili na definicijo obhodnice, ki jo je predlagal Tomo Grgič [Grgič, 1983a], in jo
nekoliko razširili. O potrebi po kategorizaciji obhodnic že piše Božo Jordan [Jordan, 1977]. Zaradi različnih

pogojev, na katere naletijo pohodniki, smo dosedanje transverzale še prej razdelili v tri skupine: planinske
obhodnice, planinske trajne akcije in planinske jubilejne akcije.

2.1 Definicija planinske obhodnice v okviru PZS
Pre
dla
ga
mo
nas
led
njo
def
inicijo planinske obhodnice:

Opomba: (1) Registracija je potrebna že zaradi zakona o planinskih poteh, ki je v pripravi, in zaradi zadostitve minimalnim
zahtevam, ki jih mora izpolnjevati vsaka planinska obhodnica. Določi jih Komisija za planinske poti na predlog
Odbora za planinske obhodnice in akcije.
(2)

Je speljana v celoti (npr. Savinjska planinska pot) ali večinoma (npr. Bratska planinska pot Ljubljana - Rijeka)
ali samo delno po ozemlju Republike Slovenije (npr. Vrhovi prijateljstva). Obstajajo tudi obhodnice, ki tečejo
po slovenskem etničnem ozemlju v zamejstvu in katerih upravitelj je zamejsko slovensko planinsko društvo
(npr. Vertikala). Ker te poti sodijo pod jurisdikcijo druge države, jih ne moremo vključiti v to definicijo.

(3)

Pomembno je, da je upravitelj (skrbnik) te obhodnice planinsko društvo ali bilo kakšen organ (oblika
organiziranosti) znotraj PZS. Upravitelj ni nujno ista pravna oseba kot ustanovitelj planinske obhodnice.
Ustanovitelj je lahko turistično društvo, odbor ZZB, športno društvo ipd.

(4) Nekatere obhodnice so odprte samo za člane ustanovitelja.
(5) Nekatere obhodnice imajo predpisan drugačen način obhoda: npr. Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana (E-6),
Naprudnikova pot od Sotle do Mure (E-7).
(6) Taka priznanja niso nujno brezplačna. To je stvar upravitelja. Večina upraviteljev ima priznanje že vključeno v
ceno dnevnika, nekateri upravitelji pa imajo brezplačne ali skoraj brezplačne dnevnike, zato izdajo račun za
priznanje. Če je za priznanje treba plačati, je pomembno, da ima obhodnik pravico do nakupa le-tega. Mi
vidimo v tem priznanju (lahko je zelo skromno) dragocen spomin, veliko vzpodbudo za ponovni obisk in
magnet za obisk obhodnice za naše planinske prijatelje, ko to priznanje vidijo.

(7) Pri veliki večini obhodnic prejme pohodnik pri drugem in nadaljnjem obhodu enako ali priznanje višje stopnje.
Obstojajo poti, ki ne dajo priznanj za vsak obhod, ampak samo za določeni obhod po vrsti, ko obhodnik prejme
priznanje višje stopnje (taki poti sta npr. Tržiška planinska pot in Rečiška planinska krožna pot).

2.2 Definicija planinske trajne akcije v okviru PZS

Nekatere planinske obhodnice zahtevajo večkratne obhode in imajo še dodatne omejitve, zato zanje
predlagamo drugo ime, da ne pride do neljubih zamenjav. To so tudi obhodnice, ki so zanimive za
planince obhodnike in jih pogosto obiskujejo. Naš predlog naziva za tako obhodnico je planinska trajna
akcija.
Planinska obhodnica v splošnem poudarja vedoželjnost obhodnika, medtem ko planinska trajna akcija
daje največkrat poudarek rekreativnemu učinku hoje in morda neki vrsti tekmovalnosti, s tem da
vzpodbuja večkratne obiske določenih krajev ali postojank oziroma vzpodbuja vzpone na vrhove po lastni
izbiri (točkovno-višinske akcije). So tudi trajne akcije, ki zahtevajo obisk v določenem obdobju, ki je najbrž
pogojen z nekim dogodkom v preteklosti (na primer Kurirska pota Dolomitov).

Torej definicija planinske trajne akcije se glasi:

Navedimo nekaj primerov različnih planinskih trajnih akcij in z njimi povezanimi omejitvami:
(1) S trajno akcijo je potrebno obvestiti Komisijo za planinske poti, da jo evidentira oziroma uvrsti v
seznam planinskih trajnih akcij. PZS na nek način prispeva k promociji teh akcij.
(2) Obstajajo tudi akcije, ki tečejo po slovenskem etničnem ozemlju v zamejstvu in katerih upravitelj je
zamejsko slovensko planinsko društvo. Ker te akcije ni treba registrirati in niso podvržene zakonu o
planinskih poteh, jih lahko vključimo v to definicijo.
(3) Planinska trajna akcija ima praviloma eno ali več dodatnih omejitev. Poglejmo nekaj primerov:
o Stoperško planinsko pot je treba obiskati trikrat.
o Nekatere akcije je potrebno izvesti štirikrat in to v različnih letnih časih; pohodnik sam izbira
katerikoli dan v enem od letnih časov, ki trajajo tri mesece (primer Štirje letni časi na Gori Oljki).
o Pot je možno prehoditi v enem določenem obdobju, ki naj ne bi bilo krajše od enega meseca
(na primer Kurirska pota Dolomitov je mogoče prehoditi le v mesecu maju in to katerikoli dan v
mesecu).
o

Akcija ť100000 m gor in dolŤ zahteva od obhodnika poleg obiskov desetih obveznih vrhov še
obisk toliko vrhov, da zbere višino 100000 m.

Nove planinske trajne akcije seveda lahko vsebujejo drugačne omejitve od zgoraj omenjenih.

2.3 Definicija planinske jubilejne akcije ali planinske časovno omejene akcije v okviru PZS

Dosedanji seznami obhodnic tudi niso ločili obhodnic (transverzal) po času trajanja. Mislimo, da bi bilo
koristno, da bi take obhodnice ločili od drugih obhodnic, saj nekatere obhodnice trajajo samo nekaj let.
To so v bistvu akcije posameznega planinskega društva. Take obhodnice bi imenovali planinska jubilejna
akcija ali planinska časovno omejena akcija.

Predlagamo naslednjo definicijo planinske jubilejne akcije:

Opomba:

(1)

Običajno je to obletnica planinskega društva (npr. 30 vrhov PS Gorenje PD Velenje) ali planinske
obhodnice (npr. Šaleška planinska pot  25 let).

(2)

Izjema je jubilejna akcija PD Ptuj Pet krat deset za 50 let, ki ima en pohod
obvezen.

2.4 Planinskim sorodne obhodnice, trajne in jubilejne akcije izven PZS

Planinci obhodniki radi obiskujejo obhodnice, ki so jih ustanovile druge organizacije (športna društva,
občinski odbori ZB NOV, gorniški klubi ipd.) in katere upravitelj (oskrbnik) ni planinsko društvo. Podobno
velja za trajne in jubilejne akcije. Tudi zanje bi lahko veljale iste definicije kot za planinske obhodnice,
trajne in jubilejne akcije. Spremeniti moramo alineo, ki govori o skrbništvu poti, in črtati moramo stavek,
ki govori o registraciji poti ali prijavi akcije Komisiji za planinske poti PZS. Tudi za te obhodnice, trajne in
jubilejne akcije bi lahko Odbor za planinske obhodnice in akcije pri PZS vodil posebne sezname in kasneje
omenjen informacijski sistem (glej poglavje 6). Seveda je pri teh obhodnicah in akcijah vsaka odgovornost
PZS izključena.

3. DEFINICIJA PLANINSKEGA POHODA V OKVIRU PZS

Planinci obhodniki radi obiskujejo tudi planinske pohode, katerih ime se dostikrat ne razlikuje od imen za
običajne obhodnice ali splošne planinske poti (npr. Jurčičeva pot, Levstikova pot). Precej planincev ne loči
planinskih pohodov od planinskih obhodnic, saj se v nazivih pohodov pojavlja često izraz pot ali planinska
pot (npr. Kostelska planinska pot). Tako se znajdejo planinski pohodi čestokrat v seznamu planinskih
obhodnic. Te napake lahko najdemo tudi v seznamu obhodnic v knjigi Slovenija  turistični vodnik, ki ga
je izdala Mladinska knjiga leta 2002 [Krušič, 2002]. Naslonili smo se na definicijo planinskega pohoda, ki
jo je predlagal Tomo Grgič [Grgič, 1983a] in jo nekoliko razširili.

Predlagamo naslednjo definicijo planinskega pohoda:

Opomba:

(1)

Po prejetju obvestila Komisija za planinske poti lahko preverja, če planinski pohod ustreza določenim minimalnim pogojem in pripo

(
2
)

P
l
a
n
i
n
s
k
i pohod, na primer na Goro Oljko Zdravju naproti, je organiziran vsako tretjo soboto v mesecu januarju.
(3)

Začetek pohoda je na primer med 7. uro in 10. uro zjutraj.

Planinski pohodi lahko obujajo pomemben dogodek iz zgodovine NOB ali oživljajo spomin na
slovenske pisatelje in pesnike (npr. Jurčičeva pot, Levstikova pot). Pohodov ta trenutek ne
nameravamo popisati in kako drugače klasificirati. To bomo raje prepustili boljšim poznavalcem,
če bodo za to imeli seveda voljo. Do sedaj najbolj popoln seznam pohodov je objavil Hinko
Lebinger že leta 1987 [Lebinger, 1987].

Planinci obhodniki radi obiskujejo tudi pohode, ki jih prirejajo druge organizacije (športna
društva, turistična društva ipd.). Tudi za te pohode bi lahko naš odbor pri PZS vodi poseben
seznam in kasneje omenjen informacijski sistem (glej poglavje 6). Seveda je pri teh pohodih
vsaka odgovornost PZS oziroma planinskih društev izključena.

4. RAZNA TEKMOVANJA IN DRUGE AKCIJE

Dandanes obstajajo tudi razna tekmovanja in akcije, kot so na primer tek na Grintavec, akcija
prijatelji Lubnika  Lubnikarji (štejejo število vzponov na Lubnik v toku enega leta), akcija
Prijatelji Janč (zahteva se najmanj 25 obiskov v enem koledarskem letu), akcija Klub 24 (to
pomeni v 24 urah po vrhovih okoli Črne [Čibron, 2000]), pa akcija, kdo bo večkrat v istem dnevu
prišel na Kališče (če se prav spomnimo, jo vodi Klub trmastih iz Preddvora) itd.
ťZanimivo skrajnostŤ ponuja Celjska planinska pot, za katero je PD Grmada iz Celja izdalo
dnevnik, v katerem je prostor za 60-kratni obisk te poti (bolj enoličnega dnevnika še nismo
videli). Toda za prvo priznanje (bronasto značko) morate na pot kar dvanajstkrat, kar pomeni, da
po naši definiciji ne izpolnjuje pogojev niti za planinski pohod, kaj šele za obhodnico.
Potem so tu razne reklamne akcije za dvig naklade (npr. akcija 10 slovenskih vrhov revije
Viva) in akcije športnih društev (npr. 3. BAM.Bi transverzala Športnega društva BAM.Bi), ki
postavljajo akcijam zelo kratke roke (npr. štiri mesece).
Vse te akcije niso najbolj v duhu poslanstva planinca obhodnika, ki ne tekmuje na čas in ne na
število obiskov. Kot smo že omenili, planinci obhodniki razumejo športno udejstvovanje kot
humanistično za razliko od zgoraj omenjenih planincev tekmovalcev, ki jim ni tuje darvinistično
pojmovanje športnega udejstvovanja [Kristan, 1997]. Za planinca obhodnika je pomembna
vedoželjnost, za planinca pohodnika (tj. udeleženca planinskega pohoda) pa še druženje. Za
obhodnika je značilno, da hiti počasi, da vedno najde čas za pogovor z domačini in drugimi
planinci, ki jih sreča na poti; ravno zato zahtevamo v naših definicijah svobodno izbiro tako kraja
obhoda kot časa obhoda. Tak planinec si bo vzel čas za turo. Čas za obhod si postavi sam glede
na svoje fizične, psihične in/ali finančne zmožnosti, glede na vreme ter prosti čas. Planinec
obhodnik prejme priznanje zaradi svoje vztrajnosti, ne pa zaradi rekordov. Ni mu težko prenočiti
v koči. Nikoli se ne bo hvalil, da je ta vrh osvojil, na primer, v samo dveh urah in desetih
minutah. Nadalje, vedoželjnost planinca obhodnika narekuje, da raje obiskuje nove poti. Seveda
se tudi rad vrača na že prehojene obhodnice in akcije, sploh pa na tiste, ki so mu bolj pri srcu.
Prav zaradi zgoraj omenjenih namenov planinskih trajnih in jubilejnih akcij ter da bi preprečili
vsako tekmovanje na čas in število obiskov v omejenem času, smo postavili za vsako planinsko
jubilejno akcijo vsaj enoletno obdobje, za planinsko obhodnico in planinsko trajno akcijo pa
neomejeno časovno obdobje.
Ne nas razumeti napak. Zgoraj omenjenih tekmovanj in akcij niti najmanj ne obsojamo,
nasprotno občudujemo ter spoštujemo njihove udeležence. Mi planinci obhodniki smo pač
nekoliko različni od teh planincev tekmovalcev. Vemo pa, da so lahko planinci obhodniki tudi

včasih planinci tekmovalci. In nič ni narobe, da je tako. Pomembno je, da drug drugega
spoštujemo ne glede na to, kateremu pojmovanju športnega udejstvovanja dajemo prednost. Mi,
planinci obhodniki, si skušamo pravila udejstvovanja napisati samo za nas, približno enako
misleče. Želimo gojiti vrednote klasičnega planinstva, ne pa vrednot sodobnega ťturboŤ
planinstva.

5. PRIPOROČILA ZA PLANINSKE OBHODNICE, TRAJNE IN JUBILEJNE AKCIJE
Priporočila, ki bi jih naj izpolnjevale obhodnice, prvi opiše Tomo Grgič [Grgič, 1983a]. Te zahteve
izpopolnita Tone Andrejčič ([Andrejčič, 1984a], [Andrejčič, 1984b], [Andrejčič, 1986]) in Matej Svetel
[Svetel, 1986].
Naše izkušnje so pokazale, da večina planinskih društev, ki upravlja kakšno obhodnico ali akcijo, to skuša
početi po svojih najboljših močeh. V dobri veri pa često na kaj pozabijo, ker pač ne vedo, kako z obhodnico ali
akcijo upravljajo druga planinska društva. Manjkajo jim tudi kritične oči izkušenih obhodnikov, ki so z obiski
številnih drugih obhodnic in z udeležbo na mnogih akcijah izostrili svoj pogled nanje.
Potem ko smo v neformalnem Odboru za planinske obhodnice in akcije, delujočega v okviru Komisije za
planinska pota pri PZS, definirali obhodnice in akcije, smo se lotili obravnave priporočil zanje. Izhajali smo iz
seznama priporočil, ki jih je zapisal Tomo Grgič [Grgič, 1983]. Ta priporočila bi moralo izpolnjevati planinsko
društvo (v nadaljevanju upravitelj), ki je obhodnico (akcijo) ustanovilo in skrbi za to obhodnico (akcijo).
Izpolnjena priporočila bi bila pogoj za registracijo nove obhodnice oziroma za uvrstitev akcije na regularni
spisek. Priporočila smo razdelili v priporočila za obstoječe obhodnice in akcije ter na priporočila, ki veljajo za
ustanovitev novih obhodnic in akcij.

5.1. Priporočila za obstoječe in tudi nove obhodnice ter akcije v okviru PZS
Med priporočila za obstoječe in nove obhodnice ter akcije štejemo:

1.

Na voljo naj bi bili dnevniki ne zgolj pri ustanovitelju oz. upravitelju, temveč tudi na PZS, pri drugih
društvih, na planinskih postojankah in v knjigarnah. Ne pričakujemo, da bi morale vse knjigarne v

Sloveniji prodajati dnevnike in vodnike vseh planinskih obhodnic, ampak vsaj tistih obhodnic, ki
potekajo v njihovem okolju. Zato pa si želimo, da lahko planinec obhodnik kupi npr. dnevnik in
vodnik Trdinove poti v vsaki knjigarni v Novem mestu, skozi katerega ta obhodnica poteka.
2.

Oblika dnevnika naj bo bolj ali manj standardizirana. Naj ima žepni format (A6). V njem naj bo:
ϒ

ϒ
ϒ

3.

stran za vnos podatkov o udeležencu obhodnice ali akcije, o datumu začetka obhoda, o
datumu konca obhoda,
pravilnik poti,
če obhodnica ali akcija nima posebej izdanega vodnika, naj vsebuje kratek toda relativno
natančen opis poti,

ϒ

ločen seznam kontrolnih točk z navedbo ur med sosednimi kontrolnimi točkami,

ϒ

strani za vnos žigov (pri vsakem žigu, naj bo prostor za vpis datuma obiska),

ϒ

stran za evidenco s strani upravitelja in

ϒ

majhen pregledni zemljevid poti.

V kolikor ni v dnevniku opisa poti, mora upravitelj poti izdati poseben ločen opis (lahko je samo na
enem listu) ali poseben vodnik. Seveda je zelo pohvalno, če upravitelj obhodnice ali akcije izda
vodnik v obsežnejši obliki in ločeno od dnevnika (na primer vodnik po Slovenski planinski poti, po
Poti kurirjev in vezistov NOV Slovenije, po Savinjski planinski poti itd.).

4. Zaželen je poseben zemljevid v merilu vsaj 1:50.000 kot priloga k dnevniku. To velja v primeru, ko ni
na voljo planinskega ali občinskega zemljevida (sicer pa nam tudi ti zemljevidi ne služijo najbolje, če v
njih niso vrisane opisane planinske poti, posebno v primeru, ko manjka podrobni opis obhodnice).
Posamezni upravitelj mora preko PZS poskrbeti, da se bo trasa nove obhodnice (če je le-ta vezna pot)
pojavila v kasnejših izdajah področnih planinskih, izletniških ali občinskih zemljevidov. Opažamo, da
na novejših zemljevidih ni vrisanih tras veznih in krožnih poti. To so malenkosti, ki se jih da z
minimalnimi napori rešiti. Vnos v zemljevid je tudi dobra promocija poti.
5. Žig vrha naj ima obliko trikotnika. Na njem mora biti vsaj ime vrha in nadmorska višina. Žigi, ki se ločijo samo
po številki kontrolne točke, ne povedo dosti. Če bomo na žigu prebrali ime kontrolne točke, si jo bomo prej
zapomnili, kar je tudi eden od namenov obhodov poti. Obhodnica ali akcija nas mora tudi kaj naučiti.
Na podlagi sklepa predsedstva UO PZS je Komisija za planinske poti predlagala Upravnemu odboru PZS,
da sprejme sklep, da se uporabljajo enotni žigi za vrhove, planinske postojanke in Slovensko planinsko pot. Za
vrh je predpisana velikost stranice trikotnika, ki je od 25 mm do 30 mm. Za planinske koče je predpisan žig
pravokotne oblike in dimenzije 35 mm krat 20 mm. Za slovensko planinsko pot je določen žig eliptične oblike
(35 mm, 20 mm).

6. Žigi na kontrolnih točkah bi morali biti vedno na voljo. V primeru kraje bi morali skrbniki žige čim
preje nadomestiti z novimi. Ko je planinska koča zaprta, bi moral biti žig v skrinjici zunaj koče.
Podobno mora veljati v primeru, če so žigi na domačijah.
7. Vsako spremembo trase obhodnice in shrambe kontrolnega žiga bi moral skrbnik poti javiti na
Komisijo za planinske poti pri PZS, ki bi to objavila sproti na svetovnem spletu in v planinskih
obvestilih.
8. Pri spremembi obhodnice (trase in kontrolnih točk) se izda nov dnevnik. V izjemnih primerih se
spremembe zapišejo na poseben list, ki se priloži k dnevniku. Za obhodnike, ki imajo še stare
dnevnike, veljajo stara pravila.
9. Najvažnejša pa je zahteva po zavarovanju poti in njeni opremljenosti z markacijami in smernimi
tablami. Seveda ne zadošča poti zavarovati in markirati le za slovesno otvoritev, temveč jo je treba
vedno obnavljati. Pot mora biti normalno vzdrževana, tj. markirana, očiščena, na voljo morajo biti
dnevniki poti, žigi in priznanja.
10. Za vsak nadaljnji obhod prejme obhodnik enako ali priznanje višje stopnje. Če pravila obhodnice
predvidevajo priznanje višje stopnje, ni nujno, da za vsak obhod obhodnik prejme značko.
11. Po možnosti naj društva določijo za obhodnico ali akcijo kontaktno osebo, na katero se lahko
obračajo vsi pohodniki in seveda tudi člani Odbora za planinske obhodnice in akcije pri PZS. Kontaktna
oseba mora poznati trenutno stanje poti na obhodnici in vse v zvezi z njo (žigi, čas podeljevanja
priznanj ipd.).
12. Društvo mora pismeno odgovoriti obhodniku, ki je poslal izpolnjen dnevnik najkasneje v enem
mesecu. V pismu mu vrne dnevnik in pošlje priznanje, če je obhodnik izpolnil pogoje, ali vrne dnevnik,
če ne izpolnjuje pogojev, ali pa ga povabi na svečano podelitev priznanja.
Če društvo izvaja svečano podelitev, se mora ta izvesti za obhodnice najmanj enkrat na leto. Priporočamo
stalni termin v letu.
13. Upravitelj poti zagotavlja pomoč skupinam obhodnikov, ki prihajajo iz drugih okolij, če jo ti želijo
imeti.
14. Upravitelj mora skrbeti za nenehno prisotnost informacij o obhodnici (akciji) v različnih medijih, od
krajevnih do osrednjih.

O nujnosti vzdrževanja obhodnic piše predsednik Komisije za planinske poti Tone Tomše že leta
1992 [Tomše, 1992]. Komisija za planinske poti zahteva, da se planinske poti primerno
vzdržujejo, pri čemer misli tudi na vzdrževanje žigov na vrhovih in kontrolnih točkah. V
nasprotnem primeru je skrbnik dolžan javno objaviti ukinitev obhodnice ali akcije.
Če bi se izkazalo, da ustanovitelj in upravitelj ne izpolnjujeta več minimalnih priporočil
(zlasti o opremljenosti z varovali in markacijami), bi morala Komisija za planinske poti PZS

odgovorno planinsko društvo opozoriti, da pomanjkljivosti na poti odpravi v roku pol leta, sicer
bo obhodnico brisala iz registra in zahtevala, da se mora obhodnica za obiskovalce zapreti.

5.2. Priporočila, ki veljajo samo za ustanovitev novih obhodnic in akcij v okviru PZS

Odbor za planinske obhodnice in akcije predlaga tudi priporočila za ustanovitev novih obhodnic
in akcij. Samo za nove planinske obhodnice in akcije veljajo poleg že prej omenjenih priporočil
za obstoječe obhodnice in akcije še dodatna naslednja priporočila:

1. Trase in kontrolne točke novih obhodnic naj se čim manj prekrivajo z obstoječimi.
2. Trase naj tečejo čim več po stezah in naj se izogibajo asfaltnim cestam. Po asfaltu ni ne samo
nezdravo hoditi, tudi nevarno je.
3. Akcije naj ne vključujejo obiskov modnih vrhov (Triglava, Stola, Storžiča, Grintovca ipd.), saj s tem
neposredno povečujejo obisk na teh že tako preobremenjenih vrhovih. Z vključevanjem le-teh bi
izničili enega od temeljnih prednosti obhodništva, da se obhodniki bolj enakomerno razporedimo po
širši domovini.(1)
4. Odsvetujemo tekmovanje na čas.
5. Upravitelji naj vzpodbujajo obhodnike, da se še kdaj vrnejo na njihovo obhodnico ali akcijo, tako da
izdajo različne vrste priznanj višje stopnje, ki so v obliki diplome, značk, medalj, plaket ali kakega
darila oziroma spominčka.

Opomba: (1)

Lep zgled daje jubilejna akcija Za 10 let  4 x 10 vrhov PD Moravče, ki vključuje kot obvezne kontrolne točke
vrhove iz okolice Moravč.

6. POSTAVITEV INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA OBHODNICE, TRAJNE AKCIJE IN JUBILEJNE AKCIJE

Zaradi ogromnega števila podatkov, ki se tudi precej hitro spreminjajo, piše že Božo Jordan o
nujnosti uvedbe sodobnega računalniškega informacijskega sistema [Jordan, 1994]. Zato je naš
Odbor za planinske obhodnice in akcije tudi sklenil, da bo postavil skelet posebnega
informacijskega sistema za obhodnice, trajne in jubilejne akcije.

Informacijski sistem za obhodnice, trajne in jubilejne akcije bi vseboval naslednje podatke o
obhodnicah in akcijah:
1. datum ustanovitve,

2.

podatke o ustanovitelju,

3.

podatke o upravitelju,

4.

kontaktna oseba,

5. vrsta poti (vezna ali krožna ali točkovna pot, trajna ali jubilejna akcija),
6. število kontrolnih točk,
7. dolžina poti v km (samo za vezne in krožne poti; zanimiv je le za obhodnice v nižinah in
sredogorju; za visokogorske obhodnice je ta podatek čisto informativen in nima praktičnega
pomena),
8. potrebno število dni in/ali ur za obhod,
9. podatek, ali obstaja vodnik po obhodnici,
10. vrste priznanj, ki ga prejme obhodnik,
11. dodatne oznake na obhodnici,
12. kdaj in kako je bila preurejena,
13. potrebni zemljevidi (planinski in izletniški zemljevidi; če teh ni, mora biti vsaj azimutna skica; ali
je obhodnica vključena v obstoječe področne zemljevide),
14. podatki o žigih (kje se nahajajo, njihova dostopnost, manjkajoči žigi),
15. dostopnost do dnevnikov in vodnikov (kje jih je mogoče nabaviti),
16. čas za odgovor obhodniku s strani upravitelja po prejetju izpolnjenega dnevnika,
17. način podelitve priznanja: po pošti ali na svečani prireditvi (navesti tudi okvirni datum in kraj
podeljevanja priznanj),
18. kakovost trase (ali vodi pretežno po planinskih stezah, po makadamskih cestah ali asfaltnih
cestah),
19. kakovost opremljenosti poti z varovali, markacijami in smernimi tablami,
20. zahtevnost poti (lahka, zahtevna ali zelo zahtevna) in opis zahtevnih odsekov,
21. možnost pridobitve vodnika na društvu, ki je upravitelj poti, za vodenje po obhodnici,
22. literatura o obhodnici (akciji),
23. seznam kontrolnih točk,
24. podrobnejši opis poti na obhodnici (akciji),
25. koliko obhodnikov in kakšna priznanja so prejeli vsako leto od odprtja obhodnice oziroma akcije.

Tak informacijski sistem bi pomagal planincem pri izbiri poti, jim olajšal priprave za pot in
zmanjšal morebitne nevšečnosti in presenečenja na obhodu. Nadalje bi morebiti vnesel neko
tekmovalnost med obhodnicami, kar bi gotovo pozitivno vplivalo na izboljšanje stanja
obhodnice.
Na omrežju naj se postavi tudi klepetalnica (forum), v katerem bi obhodniki izražali pohvale,
graje, mnenja, pripombe, vtise, kritike, postavljali vprašanja itd.

7. DRUŽENJE OBHODNIKOV
Prvi in edini zapis, ki ga poznamo o druženju obhodnikov na Slovenskem, je prišel izpod peresa Boža
Jordana leta 1982 [Jordan, 1982]. 5. decembra 1981 so se v planinskem domu na Homu zbrali planinci iz
Polzele, Zabukovice, Žalca in Celja, ki so skupaj hodili po obhodnicah. Na tem prijateljskem srečanju so
podelili značke reške in kapelske planinske poti.
Na tem mestu ne bi razglabljali o potrebah ali vrsti druženja obhodnikov. Iz naših izkušenj vemo samo,
ker nas ni veliko, da bi potrebovali pomoč pri iskanju somišljenikov za izlete po določenih obhodnicah.

8. SKLEP
V pričujočem prispevku smo definirali planinsko obhodnico, trajno in jubilejno akcijo ter planinski pohod.
Sledil je opis priporočil ter opis skeleta informacijskega sistema za obhodnice, trajne in jubilejne akcije.
Definicije so bile ustrezna podlaga za sestavo seznamov obhodnic in akcij. Končajmo z željo, da se tudi
formalno ustanovi posebni Odbor za planinske obhodnice in akcije pod okriljem Komisije za planinske
poti, tako kot je bilo to že svoj čas v SR Hrvaški in SR Bosni in Hercegovini [Andrejčič, 1986]. Njegove
naloge bi bile:
•
•
•
•
•
•
•
•

propagiranje obhodnic in akcij v planinskih društvih in v vseh javnih medijih,
pridobivanje novih somišljenikov za obhode po poteh,
izdaja kodeksa etike za planinca obhodnika,
zbiranje informacij o obhodnicah (o težavah na poti zaradi slabih označb, sprememb poti,
sprememb krajev z žigi, kako priti do dnevnikov poti, o potrebnih zemljevidih, ipd.),
organiziranje skupnih izletov po novih in obstoječih poteh,
pomoč pri iskanju zainteresiranih za obhod določene obhodnice,
pomoč obhodnikom, ki prihajajo iz drugih okolij,
izgradnja centralnega informacijskega sistema, ki bi bil vedno na voljo planincem in ostalim
zainteresiranim. Tu računamo na pomoč PZS. Tak sistem bi nudil naslednje informacije:
ϒ

popoln seznam obstoječih (registriranih) planinskih obhodnic, trajnih in jubilejnih akcij z
naslovi in telefonskimi številkami kontaktnih oseb na posameznih društvih za pridobitev
dnevnikov in priznanj,

ϒ dodatne informacije o določeni poti (sprememba trase, kontrolnih točk),
ϒ

informacije o prehodnosti poti, o njeni označenosti, o odnosu društva do pohodnikov;
skratka neke vrste boniteta poti,

ϒ število dobitnikov priznanj določene poti po letih.
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SEZNAMI OBSTOJEČIH SLOVENSKIH PLANINSKIH
IN PLANINSKIM SORODNIH OBHODNIC,
TRAJNIH IN JUBILEJNIH AKCIJ
Niko Guid

Potem ko smo v Odboru za planinske obhodnice in akcije, ki je aktiven znotraj Komisije za planinske poti v PZS,
uspeli definirati obhodnice in akcije, ni bilo težko zgraditi sezname obhodnic, trajnih in jubilejnih akcij. Še enkrat
poudarjamo, da v sezname nismo uvrstili nobene obhodnice ali akcije, kjer ustanovitelj ali upravitelj ne daje
nekega priznanja ali nagrade, saj taka obhodnica, trajna ali jubilejna akcija ni v skladu z našo definicijo. Taka
priznanja niso nujno brezplačna. Če je za priznanje treba plačati, je pomembno, da ima obhodnik pravico do
nakupa le-tega. To priznanje pomeni dragocen spomin in veliko vzpodbudo za naš ponovni obisk. Morda s tem
pritegnemo na obisk poti tudi naše prijatelje.

Vsi seznami imajo zaporedno številko obhodnice ali akcije, ki je odvisna od datuma odprtja. Zvezdica
pri zaporedni številki obstoječe obhodnice ali akcije pomeni, da je pot problematična, kar pomeni, da
velja eden ali več spodaj naštetih dejstev:
ϒ

da nima več dnevnikov ali

ϒ

da pot ni vzdrževana ali

ϒ

da so težave pri prehodu državne meje ali

ϒ

da upravitelj ne pošilja priznanj, čeprav jih ima.

Obstoječe obhodnice in akcije imajo še naslednje podatke: polno ime, datum odprtja, naslov
upravitelja in rubriko za pomembno opombo (preurejenost, ali ni več dnevnikov ipd.). Poleg
upravitelja smo pri nekaterih obhodnicah in akcijah postavili naslov kontaktne osebe. Jubilejne
akcije imajo naveden tudi predvideni datum ukinitve.
Sezname razdelimo v dve skupini: v skupini A so seznami planinskih obhodnic, trajnih in
jubilejnih akcij v okviru PZS, medtem ko so v skupino B razvrščeni seznami planinskim sorodnih
obhodnic, trajnih in jubilejnih akcij izven PZS.
Sezname A začnemo s seznamom obstoječih planinskih obhodnic v Sloveniji. Sledi seznam
obstoječih planinskih obhodnic slovenskih PD v Italiji. Nadaljujemo s seznamoma obstoječih
planinskih trajnih akcij in obstoječih planinskih jubilejnih akcij. Vse te obhodnice, trajne in
jubilejne akcije so delo planinskih društev v Sloveniji ali slovenskih planinskih društev v
zamejstvu.
Obhodnice, trajne in jubilejne akcije, ki so nastale izven planinskih društev, uvrstimo v ločena
seznama v skupini B. To sta seznama obstoječih obhodnic in obstoječih jubilejnih in drugih akcij.

SKUPINA A:

SEZNAMI OBSTOJEČIH SLOVENSKIH PLANINSKIH OBHODNIC, TRAJNIH IN
JUBILEJNIH AKCIJ V OKVIRU PZS

A1. OBSTOJEČE PLANINSKE OBHODNICE (V OKVIRU PZS)

Št. Ime planinske obhodnice

Datum odprtja

Upravitelj

Opomba

1

Slovenska planinska pot

1. 8. 1953

PZS, Dvorakova 9, 1000
Ljubljana, tel. 01-434-56-80

večkrat
preurejena

2

Zasavska planinska pot

1. 5. 1960

MDO zasavskih PD, p. p. 16, 1270 večkrat
Litija
preurejena

3* Gorenjska partizanska pot

1. 5. 1964

PD Kranj, Koroška 27,
4000 Kranj

4

Ljubljanska mladinska pot

17. 10. 1965

MDO Ljubljana, Ulica Pavle
Jeromnove 12, 1000 Ljubljana
(Marinka Koželj-Stepic),
tel. 01-561-69-25

5

Razširjena slovenska planinska
pot

1966

PZS, Dvorakova 9,
1000 Ljubljana,
tel. 01-434-56-80

6

Trdinova pot

21. 5. 1967

PD Novo mesto, Glavni trg 7
(p.p. 82) 8000 Novo mesto

7

Pomurska pot

22. 10. 1967

MDO Pomurje, Mladinska 3,

Dnevnikov ni
več, ponatisa ne
bo.

Preurejena leta
1992. Pogoj za
značko je
opravljena
Slovenska pl.
pot.

9000 Murska Sobota; Jože Ružič,
Gančani 80b,
9231 Beltinci, tel. 02-542-10-53
8

Koroška planinska pot

16. 6. 1968

Zveza športnih društev, Na gradu večkrat
6,
preurejena
2390 Ravne na Koroškem

9* Štajersko-zagorska krožna pot

21. 7. 1968

PD Vrelec Rogaška Slatina,
Celjska cesta 3/a,
3250 Rogaška Slatina

Dovolj je obiskati
slovenski del.
Mejo mora
pohodnik prečiti
samo na mejnem
prehodu.

10 Pot čez Kozjak

25. 5. 1969

PD Maribor  Matica,
Jurčičeva 8, 2000 Maribor,
tel. 02-251-29-62

dvakrat
preurejena

11 Vrhovi prijateljstva (prej Pot
prijateljstva treh dežel)

6. 8. 1972

PZS, Dvorakova 9,
1000 Ljubljana,
tel. 01-434-56-80

podvojena in
preimenovana l.
1996

12 Jezerska planinska pot

1972

PD Jezersko, Zg. Jezersko 56,
4206 Zgornje Jezersko

Št

Ime planinske obhodnice

Datum odprtja

Upravitelj

Opomba

.
13

Savinjska planinska pot

15. 10. 1972

PD Zabukovica, 3302 Griže

14

Loška planinska pot

25. 3. 1973

PD Škofja Loka, Kapucinski trg
13, 4220 Škofja Loka

15

Badjurova krožna pot

30. 6. 1974

PD Litija, Ulica Mire Pregljeve 1
(p.p. 16), 1270 Litija

16

Šaleška planinska pot

10. 10. 1974

PD Velenje, Prešernova cesta
22/d, 3320 Velenje

1
7

1

Ciglarjeva pot od Drave do
Jadrana (E-6)

Sevniška planinska pot

24. 5. 1975

4. 7. 1975

2
0*

Pot prijateljstva Snežnik-Snježnik

Pot Vrhnika - Triglav

preurejena

preurejena

PD Lisca Sevnica,
Taborniška 16, 8290 Sevnica

Preimenovana
in preurejena
samo po št.
žigov.

6. 7. 1975

PD Snežnik Ilirska Bistrica,
6250 Ilirska Bistrica

Dnevniki in
značke so še.
Mejo mora
pohodnik
prečiti samo na
mejnem
prehodu.

19. 7. 1975

PD Vrhnika, Tržaška 11, 1360
Vrhnika; podpredsednik Jaka
Susman, Stara Vrhnika 104, 1360
Vrhnika,

Dnevniki so,
značke tudi. Zelo
majhna
verjetnost je, da

8

1
9*

Komisija za evropske pešpoti v
Sloveniji, Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana; Turistična zveza
Slovenije, Miklošičeva 38,
1000 Ljubljana

večkrat
preurejena

tel. 01-755-26-95
2

Po gorah okoli Solčave

22. 8. 1975

PD Solčava, 3335 Solčava

2

Kranjski vrhovi

4. 7. 1976

PD Kranj, Koroška 27,
4000 Kranj

2

Bohinjska planinska pot

15. 7. 1977

PD Bohinjska Bistrica, Rožna
ulica 24, 4264 Bohinjska Bistrica

2

Notranjska planinska pot

26. 8. 1978

PD Logatec, 1370 Logatec

pohodnik prejme
značko.

1
2
3
4
2
5*

Idrijsko-cerkljanska planinska pot

9. 9. 1979

PD Idrija, Lapajnetova 7,
5280 Idrija

Poti so
zaraščene.
Dnevnikov ni,
značke so.

2
6*

Vrhniška kurirska planinska
pot

1980

PD Vrhnika, Tržaška 11, 1360
Vrhnika; podpredsednik Jaka
Susman, Stara Vrhnika 104, 1360
Vrhnika,
tel. 01-755-26-95

Dnevnikov ni,
značke so. Zelo
majhna
verjetnost je, da
pohodnik prejme
značko.

Št.

Ime planinske obhodnice

2

Kočevska trimčkova pot

Datum odprtja

Upravitelj

Opomba

1. 5. 1980

PD Kočevje, Ljubljanska c. 8,
1330 Kočevje

Preimenovana
in preurejena
leta 1998.

Bratska planinska pot
Ljubljana - Zagreb

19. 10. 1980

MDO Ljubljana, Ulica Pavle
Jeromnove 12, 1000 Ljubljana
(Marinka Koželj-Stepic),
tel. 01-561-69-25

Mejo mora
pohodnik prečiti
samo na mejnem
prehodu.

2

Pot spominov NOB občine
Hrastnik

26. 4. 1981

PD Hrastnik, Log 3,
1430 Hrastnik

3

Po poteh borb in zmag Gorjanci Bohor

25. 5. 1982

PD Bohor Senovo, Titova c. 99,
8281 Senovo

3

Papirniška pot (Vevška pot)

22. 9. 1982

PD Vevče, Vevška cesta 52, 1260
Ljubljana Polje

7
2
8*

9
0
1
3

Logaška planinska pot

10. 7. 1983

PD Logatec, Cankarjeva 12, 1370
Logatec

3

Kamniška planinska pot

23. 7. 1983

PD Kamnik, Šutna 42,
1240 Kamnik

3

Po poteh Vinske Gore

24. 7. 1983

PD Vinska Gora, Vinska Gora
31a, 3320 Velenje

2
3
4
35

Haloška planinska pot

36* Bratska planinska pot

11. 9. 1983

PD Ptuj, Prešernova ul. 27,
2250 Ptuj

16. 10. 1983

MDO Ljubljana, Ulica Pavle
Jeromnove 12, 1000 Ljubljana
(Marinka Koželj-Stepic),
tel. 01-561-69-25

Mejo mora
pohodnik prečiti
samo na mejnem
prehodu.

Ljubljana - Rijeka
37

Brežiška planinska pot

20. 5. 1984

PD Brežice, Slomškova 3,
8250 Brežice

preurejena

38

Planinska pot XIV. divizije

25. 5. 1984

PD Celje Matica, Stanetova 1,
3000 Celje

Manjka dosti
žigov.

39

Po vrhovih okoli Kriških podov

14. 9. 1985

PD Radovljica, 4240 Radovljica

preurejena

40* Belokranjska partizanska pot

1985

PD Črnomelj, Pod smreko 10,
8340 Črnomelj

Dnevnikov ni
več, značke ima
Irena Frankovič,
tel. 07-356-78-31

41

27. 4. 1986

PD Brežice, Slomškova 3,
8250 Brežice

42* Naprudnikova pot od Soče do
Mure (E-7)

12. 9. 1986

Komisija za evropske pešpoti v
Sloveniji, Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, 1000
Ljubljana; Turistična zveza
Slovenije, Miklošičeva 38,
1000 Ljubljana

43

Grosupeljska planinska pot

25. 10. 1986

PD Grosuplje, 1290 Grosuplje

44

Pohod po bovških razglednikih in 1986
mejnikih

Po poteh kozjanskih borcev

PD Bovec, p.p. 33, 5230 Bovec

Dnevnikov ni
več. Preurejena.
V pripravi so novi
dnevniki.

Št. Ime planinske obhodnice

Datum odprtja

Upravitelj

Opomba

45 Ribniška planinska pot

26. 3. 1987

PD Ribnica, Gorenjska cesta 9,
1310 Ribnica na Dolenjskem, tel.
01-837-32-01, vsak torek ob 18h
(pozimi) oz. ob 19h (poleti)

46 Polhograjska planinska pot

12. 5. 1987

PD Blagajana - Polhov Gradec,
Polhov Gradec 1,
1355 Polhov Gradec

47 Transverzala PD RTV Ljubljana

1. 10. 1988

PD RTV Ljubljana, Tavčarjeva 17, dvakrat
1000 Ljubljana (Marija Kozlevčar, preurejena samo
01-475-21-11, int. 4437)
pri pravilih

48 Transverzala Storžič

18. 6. 1989

PD Kranj, Koroška 27,
4000 Kranj

49 Pot po Svečinskih goricah

30. 9. 1990

PD Maribor  Matica,
Jurčičeva 8, 2000 Maribor,
tel. 02-251-29-62

50 Planinska pot po občini Ormož

11. 5. 1991

PD Maks Meško Ormož,
2270 Ormož

51 Ljubljana - Triglav, transverzalna
pot dr. Janeza Ruglja

17. 3. 1992

PD Dolga pot, Zasavska cesta 42,
1231 Ljubljana-Črnuče

52 Tržiška planinska pot

1992

PD Tržič, PS Peko; A. Hostnik,
Podvasca 11, 4290 Tržič,
tel. 04-595-88-94, 041-721-625

Značke so samo
za enkratni,
trikratni in
sedemkratni
obhod.

53 Poštarska jamska pot

1. 1. 1993

PD PT Ljubljana, Jamarski odsek,
Trg OF 16,
1000 Ljubljana

Preurejena. Ni
planinska pot, je
pa registrirana
pri Kom. za pota.

54 Pohorska planinska pot

17. 9. 1994

PD Maribor  Matica,
Jurčičeva 8, 2000 Maribor,
tel. 02-251-29-62

Manjkajo žigi.

preurejena

55 Trška pot okoli Šoštanja

1994

PD Šoštanj, Kajuhova cesta 15,
3325 Šoštanj

56 Pot slovenskih legend

1996

PD PT Ljubljana, Etnološka
sekcija, Trg OF 15,
1000 Ljubljana

57 Ruška planinska pot

1. 9. 1996

PD Ruše, Mariborska cesta 5,
2342 Ruše

58 Moravška planinska pot

12. 1996

PD Moravče, p.p. 7,
1251 Moravče

59 Transverzala okoli Mute

24. 11. 1996

PD Bricnik Muta, Glavni trg 22,
2366 Muta

60 Rokovnjaška planinska pot

8. 8. 1998

PD Blagovica, Blagovica 7,
1223 Blagovica

preurejena

Značko je
potrebno plačati.

Št. Ime planinske obhodnice

Datum odprtja

Upravitelj

61 Kočevska planinska pot

3. 10. 1998

PD Kočevje, Ljubljanska c. 8,
1330 Kočevje ali tajnik poti Vida
Ofak, Turjaško naselje 10,
1330 Kočevje

62 Komendska planinska pot

2. 5. 2001

PD Komenda, Glavarjeva c. 104,
1218 Komenda

63 Šentiljska pot

2001

PD Paloma, Sladki Vrh 7,
2214 Sladki Vrh

64 Loško-zbelovska planinska pot

2000

PD Loče, p.p. 1, 3215 Loče; Jože
Gumzej; Cesta v Železnik 11,
3215 Loče, tel. 031-355-881

65 Vezna pot po okoliških vrhovih
doma Valentina Staniča

2002

PD Javornik - Koroška Bela, Cesta
Borisa Kidriča 37c,
4270 Jesenice

66 Martinova pot

9. 11 2002

PD Šmartno ob Paki, Šmartno ob
Paki 50, 3327 Šmartno ob Paki;
Zdenka Verzelak,
tel. 03-891-53-50, 031-759-390

67 Rečiška planinska krožna pot

2002

Krajevna skupnost Rečica,
Huda jama 1, 3270 Laško,
tel. 03-734-19-93 in PS Rečica
(PD Laško)

Opomba

Vsako 3. nedeljo
v septembru je
množični pohod.

Značke so samo
za enkratni,
trikratni,
šestkratni in
desetkratni
obhod.

A1.1. OBSTOJEČE PLANINSKE OBHODNICE SLOVENSKIH PD V ITALIJI

Št. Ime planinske obhodnice

Datum odprtja

Upravitelj

1 Planinska pot SPD Trst (vertikala)

5. 10. 1975

SPD Trst

2 Visoka rezijanska pot

1981

Gruppo alpinistico Resiano

Opomba

A2.

OBSTOJEČE PLANINSKE TRAJNE AKCIJE (V OKVIRU PZS)

Št. Ime planinske obhodnice

Letnica odprtja

Upravitelj

1

Kurirska pota Dolomitov

1. 5. 1977

PD Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode

2

Štirje letni časi na Gori Oljki

9. 4. 1994

PD Polzela, Polzela 8,
3313 Polzela

3

V štirih letnih časih na Janče

1995

PD Litija, Ulica Mire Pregljeve 1
(p.p. 16), 1270 Litija

4

Žerdonerjeva krožna pot

1996

PD Ojstrica, Gledališka 2, 3000
Celje

5

100000 m gor in dol

1996

PD Zlatarna Celje, Kersnikova 19,
3000 Celje

6

Štirje letni časi na Ermanovcu 1998

PD Sovodenj, Stara Oselica 71,
4225 Sovodenj

7

Stoperška planinska pot

PD Donačka gora, Stoperce 13,
2289 Stoperce

2001

Opomba

A3. OBSTOJEČE PLANINSKE jUBILEJNE AKCIJE (V OKVIRU PZS)
Št. Ime planinske jubilejne akcije
Moja pot od Goljakov do Blegoša

Datum odprtja
1980

1*

Upravitelj

Datum ukinitve

PD Idrija, Lapajnetova 9,
5280 Idrija

Dnevnikov ni, so
pa značke.

2* 30 vrhov PS Gorenje

1983

Planinska sekcija Gorenje, PD
Velenje, Prešernova cesta 22/d,
3320 Velenje

Dnevnikov ni.
Značke je še
možno dobiti.

3* 40 vrhov PD PTT

1993

PD PT, Trg OF 16, 1000 Ljubljana

Priznanje je še
možno dobiti,
čeprav bi se naj

akcija končala
leta 1993.
4

100 vrhov za 100 let PD Tržič

1998

PD Tržič, Balos 4, 4290 Tržič

30. 8. 2008

5

100 vrhov za 100 let PD Litija

1999

PD Litija, Ulica Mire Pregljeve 1,
(p.p. 16) 1270 Litija

1. 5. 2005

6

Za 10 let  4 x 10 vrhov 1993 
2003

2000

PD Moravče, p.p. 7,
1251 Moravče

Akcija je
podaljšana do
31. 12. 2005

7* 50 vrhov za 50 let PD PT

nov. 2001

PD PT Ljubljana, Trg OF 16, 1000
Ljubljana

8

Pet krat deset za 50 let

dec. 2001

PD Ptuj, Prešernova 27,
2250 Ptuj

Akcija časovno ni
omejena. Do 7.
9. 2003 je vsakdo
še dobil
priznanje.
Akcija je
podaljšana do
31. 12. 2006

9

Spoznajmo postojanke PD
Javornik  Koroška Bela

1. 1. 2004

PD Javornik  Koroška Bela,
Cesta Borisa Kidriča 37c,
4270 Jesenice

SKUPINA B:

B1.

31. 12. 2004

SEZNAMI OBSTOJEČIH OBHODNIC, TRAJNIH AKCIJ, JUBILEJ-NIH IN DRUGIH AKCIJ
IZVEN PZS

OBSTOJEČE OBHODNICE IZVEN PZS

Št.

Ime obhodnice

Datum odprtja Upravitelj

Opomba

1

Pot kurirjev in vezistov NOV

13. 6. 1969

Odbor za organizacijo Poti
kurirjev in vezistov NOV
Slovenije, Cigaletova 16,
1000 Ljubljana

preurejena l.
1997

2

Pot spominov NOB občine
Domžale

23. 5. 1980

ZZB NOV Domžale, 1230
Domžale, tel. 01-724-13-29 ali
Ivan Šraj, tel 01-712-26-55

Skrbnik je
Komisija za pot
spominov NOB.

3* Slovenska geološka transverzala

12. 5. 1984

Društvo prijateljev mineralov,
4290 Tržič

Preurejena.
Društvo nima več
značk, jih pa ima
Turistično
društvo Tržič,
Predilniška 2,
4290 Tržič.
Dnevnikov ni
več.

4

Planinska pot Kovinotehna

20, 12. 1985

Srečko Čulk, Merkur, d. d.,
Mariborska 162, 3000 Celje,
tel. 03-543-20-00

Ista kot ITC.
Dnevniki in
značke so.

5

Po poti spominov NOB občine
Kamnik

1988

ZZB NOV Kamnik, Titov trg 1,
1240 Kamnik; Matjaž Košir,
Kersnikova 11, 1240 Kamnik

6* Javke brez hajke

26. 5. 1988

nihče (še nekaj dnevnikov ima
Vida Hrovat  Kresnik,
Kralja Matjaža 9, 2392 Mežica,
tel. 02-823-51-66)

7

Po poteh Andraža

1992

Planinska sekcija ŠD Andraž,
Andraž, 3313 Polzela

8

Transverzalna pot ZDU

1995

Zveza društev upokojencev Celje,
3000 Celje

9

Pot okoli Ljubljane

1996

Agencija za šport Ljubljana,
Staničeva 41, 1000 Ljubljana

10 Aljaževa pot od doma do doma

1998

Gorniški klub Jakob Aljaž, Janez
Kocjan, Gradišče 8,
1000 Ljubljana

11 Planinsko turistične poti po občini
Polzela

2000

Društvo upokojencev Polzela,
3313 Polzela

12 Slomškova pot

2002

Franc Zabukošek, dr. stom.,
Pešnica 34, 3230 Šentjur, tel. 03574-36-64, 031-691-940

13 10 vrhov okolice Ljubljane

2004

Agencija za šport Ljubljana,
Staničeva 41, 1000 Ljubljana

Značke in
priznanja so na
PD TAM
Frankolovska 7,
2000 Maribor.

B2.

OBSTOJEČE JUBILEJNE IN DRUGE AKCIJE IZVEN PZS

Št. Ime akcije
1* 40 vrhov za 40 let Sava Kranj

Datum
odprtja
2002

Upravitelj

Datum ukinitve

Športno društvo Gumar,
Planinska sekcija, Sava Kranj,
Silva Štern, tel. 04-206-54-39

Kartončki so
pošli, ni pa
časovne
omejitve.

TEČAJ ZA MARKACISTE

V Savinjskem odboru za planinske poti je bil organiziran in izveden po letošnjem načrtu Komisije za
planinske poti UO PZS tečaj za markaciste. Ogled in priprave so bile izvedene v začetku aprila na
planinskih poteh iz Mozirja in Rečice. Tečaj je bil izveden na Mozirski koči na Golteh (1532 m). Prvi vikend
24. in 25. aprila, prvi dan se je opravil teoretični del in se končal v nedeljo. Ta dan je bilo izdelano nekaj
erozijskih zaščit in brv na poti s koče proti planini Ston, do spomenika na razpotju. Drugi vikend 15. in 16.
maja so bila izvedena tehnična dela na poti proti Stonu (namestitev žične vrvi, stopnice za prehod s ceste
Planinska ravna  Bela peč in ograje na poti iz Planinske ravne do koče). V nedeljo je bil izveden pisni
preizkus znanja s testi objektivnega tipa, ki je uspel (10 kandidatov je doseglo vse točke, skupno le 26
negativnih točk). Vsi tečajniki z eno tečajnico so to opravili uspehom (94,84 %). Sedaj imajo pred seboj še
dvoletno pripravništvo in zaključni peti dan. Po tem delu dobe še značko markacista in usposabljanje bo
končano.
Tečaj je vodil vodja podkomisije za vzgojo in izobraževanje KPP Stanko Gašparič ob sodelovanju
inštruktorjev za planinske poti Štefanom Bukovcem, Gorazdom Hace in Božom Jordan, drugi vikend je
sodeloval še Florjan Nunčič in načelnik KPP Tone Tomše.
Prijavljenih je bilo 27 kandidatov, udeležilo se ga je 24 kandidatov iz 14 PD ( (Dobrna 1, Grmada Celje
2, Ljubno 2, Loče 1, Mozirje 1, Pristava 3, Slovenske Konjice 3, Sloga Rogatec 1, Šoštanj 1, Tabor 1, Vojnik
2, Vransko 2, Zreče 2, Železničar Celje 2). Tečajniki so dobili tudi seznam planinskih poti in markacistov,
ki jih vzdržujejo PD tega območja, po dokumentaciji, ki se naj bi dokončno uredila.
Božo JORDAN
_____________________________________________________________________________________
__

MARKACISTI OMS PODRAVJA SMO IMELI ZBOR MARKACISTOV

Kot že vrsto let smo se markacisti OMS Podravja srečali na zboru markacistov, ki je bil tokrat volilni.
Zbrali smo se 14. februarja 2004 na kmečkem turizmu Goričan nad Polskavo.
Zbor markacistov so pričeli pevci vokalne skupine Mavrica iz Jarenine, ki so zapeli nekaj planinskih
pesmi nato pa so otroci z osnovne šole iz Polskave pripravili še kratek recital ob spremljavi mladega
harmonikarja.
Vodja OMS Podravja Boris Pučko je pozdravil vse markaciste ter goste nato pa je podal poročilo o delu
v preteklem letu.
Povedal je, da v Podravju deluje v PD 21 markacijskih odsekov. Zahvalil se je načelnikom markacistov
v PD, ki so oddali svoja poročila saj je iz njih razvidno delo v celotni OMS. Povedal je, da je 76 markacistov
skupaj s pripravniki na naših poteh opravilo 2988 delovnih ur, s svojimi vozili pa so prevozili približno
2774 km.
V letu 2003 so trije markacisti naše OMS opravili tudi pisni del izpita za inštruktorja markacista PZS, to
so Uroš Vidovič ter Boris in Tatjana Pučko. Sodelovali so kot predavatelji na tečajih za markaciste ter na
tridnevni delovni akciji v organizaciji komisije za pota pri PZS, kjer so z Luxenburškimi skavti čistili del poti
od slapa Savica proti Komni.
V praznovanju petdesetletnice prve vezne poti v Sloveniji SPP je v njegovi organizaciji potekala dve
urna radijska oddaja v Mariborski koči, kjer so zanimivi gostje razmišljali o pomenu SPP in o očetu te poti
prof. Ivanu Šumljaku.
V nadaljevanju zbora markacistov so načelniki markacijskih odsekov podali krajša poročila, v katerih je
bilo moč razbrati marljivost ter dobro sodelovanje markacistov v OMS Podravja prav tako pa dobro
sodelovanje tudi z drugimi območnimi skupinami markacistov. Iz poročil je bilo razvidno, da se markacisti
srečujejo pri svojem delu tudi s problemi, kot so nesoglasja lastnikov, ki ne dovolijo več markirati poti po
njihovem zemljišču, uničevanje smernih tabel ter brisanja markacij.
Kot gostje so spregovorili, kot predstavnica PZS Slavica Tovšak, načelnik komisije za pota PZS Tone
Tomše, vodja MDO Podravja Janko Kovačič ter vodja OMS Savinjske Stane Gašparič in OMS Koroške Igor
Glasenčnik. Vsi so bi bili enakega mnenja, da so markacisti med najaktivnejšimi v PZS, saj se njihovo delo
opazi na vseh planinskih poteh, naj bo to v nizko gorju, ali visoko gorskih poteh, povsod nam pomagajo
markacije, ki nas usmerijo v pravo smer. Pohvalili so tudi dobro delo vodje OMS Podravja Borisa Pukča, ki
je v svojem petletnem mandatu znal združiti podravske markaciste v močno skupnost, zbrati od

planinskih društev opise poti za kataster, organizirati dva dobro obiskana tečaja za markaciste v katerih
se je izšolalo veliko dobrih markacistov, organiziral je prvo mednarodno markacijsko akcijo ob letu gora z
avstrijskimi markacisti na obmejnem Kozjaku.
Ravno tako je bila njegova ideja nagraditi markaciste za njihovo celoletno požrtvovalno brezplačno
delo z manjšimi darili kot so enotne majice, kape ter škatlice za markiranje. Prav tako je v svojem
mandatu uvedel priznanja za markacista , ali markaciski odsek leta, ki so si ga zaslužili le najboljši
markacisti v OMS Podravja, na zboru markacistov leta 2003 smo markacisti razvili svojo zastavo, ki je tudi
zastava MDO Podravja. Lahko bi še naštevali kaj vse se je naredilo v njegovem mandatu, vendar je že
napočil čas za podelitev priznanj naj markacijskemu odseku v letu 2003. To priznanje sta si zaslužila PD
Ormož za vzgledno urejeno Ormoško planinsko pot ter PD Poljčane ob svoji 75 letnici društva in za
vzgledno urejene planinske poti. Prav tako pa so bila že drugo leto podeljena priznanja komisije za pota
PZS. Knafelčeva priznanja so tokrat prejeli Hrabro Prapertnik iz PD Lovrenc na Pohorju za uspešno
vodenje markaciskega odseka ter dobro delo na terenu, Tatjana Pučko za delo v markacijskem odseku v
svojem društvu in urejanju dokumentacije v OMS Podravja ter Boris Pučko za uspešno vodenje
markacistov podravja. Posebno priznanje pa je prejel Milan Meden iz PD Maribor matica za svoje
dvajsetletno skrb in markiranje južne poti na Pohorje.
Kot sem že omenila je bil zbor markacistov volilni, zato so razrešili staro vodstvo ter izvolili novo vodstvo
OMS Podravja. Novi vodja je Drago Dogša iz APD Kozjak, ki se je zahvalil za zaupanje in povedal, da bo
nadaljeval dobro delo prejšnjega vodje. Izrazil pa je željo, da bi markacisti tudi v bodoče dobro sodelovali
med seboj, tako v sami OMS kot tudi s sosednjimi OMS.

Tatjana PUČKO

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI
VABIJO IN POROČAJO

VABIJO

MDO PD LJUBLJANE in PD INTEGRAL Ljubljana vabita na srečanje ob 30. letnici PD Integral in vključitvi
Slovenije v EU, ki bo v soboto, 3. julija 2004, ob 11. uri, pri koči na Planini pri jezeru.
Poti, ki vodijo na Planino pri jezeru:
- peš iz Stare Fužine preko Vogarja 3 ure
- iz Stare Fužine po gozdni cesti
na planino Blato in nato peš

1 ura

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest na planini Blato bo PD Integral organiziral
poseben avtobusni prevoz. Odhod avtobusa bo ob 6. uri izpred PD Integral,
Celovška 166, Ljubljana. Cena prevoza je 1.500,00 SIT.

Za rezervacijo prevoza pokličite po tel.: 041/901-999.

Pričetek srečanja s kulturnim in zabavnim programom bo ob 11. uri. Srečanje je v nizu akcij ob vstopu
Slovenije v Evropsko unijo, pod geslom: Za življenje zdravo v gorsko naravo - Od Prekmurja do Primorja.
Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in plesno glasbo.
NASVIDENJE NA PLANINI PRI JEZERU!

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

6. SPOMINSKI POHOD DRAGA BREGARJA, ki bo v soboto, 24. julija 2004, ob 9. uri,
s štartom na Planini Blato.
vabi na

Štartnina: 1.500,00 SIT. Trajanje pohoda: 4.305 ur.
Potek pohoda:
S Planine Blato (1088 m) se udeleženci vzpnejo do Planine v Lazu (1560 m), nadaljujejo nato pot na
Planino Dedno polje (1560 m) in do končnega cilja na planini Viševnik (1620 m). Priporočamo, da se
pohodniki zaradi avtobusnega prevoza predhodno prijavijo v matičnih društvih oz. pri PD Drago Bregar.
Ker je parkirišče na Planini Blato prezasedeno, udeležencem svetujemo, da se na štart odpeljejo z
minibusom iz Stare Fužine (proti plačilu). Prisostvovali boste kulturnemu programu ob 25. letnici društva
in razvitju novega prapora. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.
Nasvidenje na planini Viševnik!

PLANINSKO DRUŠTVO
ZA SELŠKO DOLINO ŽELEZNIKI
Planinsko društvo za Selško dolino Železniki praznuje letos 50 - letnico povojne
izgradnje Krekove koče na Ratitovcu, čez tri leta, to je 2007 pa 100 - letnico ustanovitve planinskega
društva v Železnikih, takrat pod nazivom "Selška podružnica Slovenskega planinskega društva". Ta dva
jubileja želimo obeležiti s priložnostno akcijo, h kateri so povabljeni vsi ljubitelji hoje v gore. Akcija se
namreč imenuje "NA 100 VRHOV ZA 100 - LETNICO DRUŠTVA". Kdor bo želel pri tem sodelovati, se bo
moral v času od 1. junija 2004 do 1. junija 2007 povzpeti na 100 vrhov in to dokazati z žigi v posebnem

dnevniku, ki ga je društvo izdalo. Dnevnik je možno od 1. junija dalje kupiti po simbolični ceni v Krekovi
koči na Ratitovcu, naročiti po telefonu na številko 04 - 5146 - 489, po pošti na naslov: Planinsko društvo
za Selško dolino Železniki, p.p. 16, 4228 ŽELEZNIKI ali po elektronski pošti: pd-zelezniki@volja.net
Podrobnejša
pravila
akcije
si
je
možno
ogledati
na
internetnem
naslovu:
http://users.volja.net/rado124
kjer boste lahko dobili tudi vse ostale informacije o delovanju
planinskega društva in Krekove koče na Ratitovcu.

Tajnik: Rado Goljevšček
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMUNIJA S KARPATI
23. junij do 4. julij 2004
Romunija je država, ki jo malo poznamo, v zadnjem času pa postaja obiskan cilj mnogih
turistov, pa tudi planincev. Zaenkrat je Romunija še manj turistično razvita, saj jo turisti še niso preplavili
in s svojim vplivom skomercializirali odnosa prebivalcev, ki jih srečujemo na poti. Prav ljudje, zraven pa
naravne in kulturne znamenitosti so tiste, ki vabijo. Zakaj ne bi bili letos tudi vi med obiskovalci?
Potovanje je pripravljeno tako, da bo za vsakega nekaj. Spoznali bomo obširne Karpate, Donavsko
delto, večnarodno Transilvanijo, ter Bukarešto, ki zopet postaja svetovljanska, kot je nekoč že bila.
Potovali bomo z avtobusom, dovolj časa bo za oglede, pa tudi za počitek. V planinskem delu so trije
vzponi na lahko dostopne vrhove, ki pa se jim po želji lahko tudi izognete. Do Romunije bomo potovali
preko Srbije, nazaj pa preko Madžarske.
PROGRAM:
1. dan, 23. junij: odhod v jutranjih urah iz Ljubljane in vožnja čez Hrvaško do Beograda ter ogledi.
Nočitev.
2. dan, 24. junij: vožnja ob Donavi in prestop meje v Džerdapu. Nadaljevanje poti po Vlaški do
univerzitetnega mesta Craiova z ogledi.
3. dan, 25. junij: po prihodu v Bukarešto bo sledil ogled najpomembnejših mestnih znamenitosti. Mesto
je zelo obširno in ima že 2,5 milijona prebivalcev. Bukarešta se intenzivno obnavlja in zopet dobiva blišč
Pariza v malem, kot so jo nekdaj imenovali.

4. dan, 26. junij: po širni ravnini se bomo zapeljali do mesta Tulcea, ki je izhodišče za izlete v delto
Donave.
5. dan, 27. junij: ta dan je namenjen celodnevnemu raziskovanju delte. To bo pravo doživetje za ljubitelje
narave. Z ladjico se bomo popeljali po kanalih in trstiščih, ki so zatočišča številnim pticam. Tudi ta dan
bomo prespali v Tulcei.
6. dan, 28. junij: zapustili bomo ravnice ob Donavi in prišli v gorsko pokrajino Karpatov, hrbtenico
Romunije. Nastanili se bomo v zimskošportnem centru Sinaia, ki je tudi izhodišče za ture v okoliške
gorske skupine.
7. dan, 29. junij: obiskali bomo gorsko skupino Bucegi. Zjutraj se bomo z žičnico zapeljali na višino 2200
metrov, nato pa se bomo po grebenih povzpeli na vrh Omul (2505 m) in se po isti poti vrnili do žičnice.
Popoldne ogled znamenitosti Bustenija in Sinaie.
8. dan, 30. junij: tudi ta dan bo planinsko obarvan, saj bomo obiskali narodni park v gorski skupini Piatra
Craiului, kjer so vrhovi visoki do 2200 metrov. Ob povratku si bomo ogledali še znameniti Drakulov grad v
Branu, ter Brasov, kjer bomo prenočili.
9. dan, 1. julij: srednjeveški center mesta je vreden ogleda, ravno tako Transilvanija, kjer živi veliko
Madžarov in Nemcev. Slovenci jo poznamo tudi po imenu Sedmograško. Njeni samostani in gradovi bodo
navdušili. Zvečer bomo zopet v osrčju gora, pri jezeru Lac Balea. Nočitev v planinski koči.
10. dan, 2. julij: povzpeli se bomo na vrh Capra (2509 m), odkoder je lep pogled na osrednjo gorsko
skupino Fagaras. Po sestopu bomo pot nadaljevali do starodavnega mesta Sibiu, ki si ga bomo tudi
ogledali.
11. dan, 3. julij: zapustili bomo Karpate in se spustili v Banat, vmes si bomo ogledali še kakšno
zanimivost. Vožnja preko Madžarske do Budimpešte. Ogled in nočitev.
12. dan, 4. julij: mimo Blatnega jezera se bomo počasi vrnili v domovino.
CENA: 165.000 SIT
ROK PRIJAV: do 15. maja, oziroma do zasedbe sedežev v avtobusu.
CENA VSEBUJE: prevoz s turističnim avtobusom z vsemi taksami in cestninami, nočitve v dvoposteljnih
sobah (TWC) na osnovi polpenziona, celodnevni izlet z ladjico po delti Donave, prevoz z žičnico,
vstopnine za oglede po programu, planinsko in turistično vodenje.
CENA NE VSEBUJE: dodatnega zdravstvenega zavarovanja in eventuelnih fakultativnih izletov.

PRIJAVE IN NAČIN VPLAČILA: 50.000 SIT ob prijavi, ostalo v dveh mesečnih obrokih, najkasneje pa deset
dni pred odhodom. Udeležnci potovanja bodo o načinu plačila na TRR organizatorja (Prevozi Zadnikar
d.o.o.) obveščeni po pošti v nekaj dneh po oddaji prijavnice v pisarni društva.
OPREMA: Seznam potrebne opreme in ostale dodatne informacije bodo prijavljeni prejeli pred
odhodom.
Vse dodatne informacije dobite pri Matjažu Piršu, tel. 031 323 552 ali na: matjaz.pirs@telekom.si

POROČAJO

PLANINSKO DRUŠTVO INTEL SERVIS, Zwittrova ulica 1, 8000 Novo
mesto obvešča, da so na osnovi odločbe UE Novo mesto z dnem
26.03.2004 spremenili ime društva.

NOVO IME: PLANINSKO DRUŠTVO POHODNIK NOVO MESTO,
Zwittrova ulica 1, 8000 Novo mesto.

34. TABOR LJUBLJANSKIH PLANINCEV

Ljubljanski planinci so se letos zbrali že na 34. taboru, ki je bil tradicionalno na zadnjo soboto v maju.
Letošnji tabor sta pripravila skupaj PD Grosuplje in MDO PD Ljubljane. PD Grosuplje je letos jubilant in bo
v jeseni slovesno praznoval 20 letnico uspešnega delovanja. Tudi tabor je bil natanko pred 20 leti na
istem kraju, to je na Polževem.
Letošnji tabor je bil posvečen tudi vstopu Slovenije v Evropsko unijo. V spominsko knjigo Od
Prekmurja do Primorja se je vpisalo kar lepo število planincev, zlasti tistih, ki so prišli na prizorišče peš iz
Višnje gore. Ti so tako tudi udejanjili geslo prireditve: Za življenje zdravo v gorsko naravo.
Ob razmeroma neugodni vremenski napovedi in tudi deževnemu jutru se je ne Polževem zbralo okrog
150 planincev, ki se niso ustrašili kapljic dežja. Dopoldne je bilo brez padavin. PD Grosuplje je pripravilo

zelo lep kulturni program. Želeli so predvsem prikazati značilnosti svojega okolja, v katerem živijo in
delajo. Predsednik PD Grosuplje Franci Štibernik je pozdravil vse prisotne in na kratko orisal delo PD
Grosuplje v 20 letih.
Največ odobravanja so poželi otroci podružnične šole Kopanj  tu je živel kot fantič France Prešeren
pred davnimi skoraj 200 leti, ki so s pesmijo in plesom prikazali narodno značilnost kraja. S čudovitimi
planinskimi pesmimi so kulturni del programa popestrili Kamniški koledniki ob spremljavi citrarja. Za
zaključek je na tabor prišel tudi Krjavelj s svojo kozačo in povedal kup svojih zgodb  najbolj nazorno
tisto, kako je hudiča na pol presekal.
Tabor sta pozdravila tudi župana občine Grosuplje Janez Lesjak in občine Ivančana Gorica Jernej
Lampert. Županja Mestne občine Ljubljana Danica Simšič je poslala opravičilo in lepe pozdrave. Navzoče
sta pozdravila tudi predsednica MDO PD Ljubljane Marinka Koželj Stepic, ki je poudarila vse tri namene
tega tabora, in predstavnik PZS Danilo Sbrizaj.
Po kulturnem programu so se navzoči veselo zavrteli ob glasbi ansambla D&J ter se okrepčali ob
bogati ponudbi dobrot gostišča Polževo. Veselje bi trajalo do poznih popoldanskih ur, če ne bi popoldne
pričelo deževati.
Ob slovesu so si zaželeli, da se vidijo prihodnje leto na 35. taboru ljubljanskih planincev. Kje bo, ta
trenutek še ni znano. Jasno je le to, da bo to zagotovo na zadnjo soboto v mesecu maju.

Marinka KOŽELJ STEPIC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OB PRAZNOVANJU 20-LETNICE
PLANINSKE SEKCIJE ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI

Šmartno v Rožni dolini je najbolj severna izmed 19-tih krajevnih skupnosti v Mestni občini Celje.
Podeželsko okolje v dolini Koprivnice in Sušnice na severni strani zapira veriga zanimivih hribov Rigel in
Gradišče in Aleksandrov, ki pa ne segajo kaj dosti čez 600 metrov nadmorske višine. Kraj ima ime po
farnem zavetniku sv. Martinu, kateremu v čast, so pred 158 leti zgradili veliko in bogato okrašeno
neoklasicistično cerkev, ki je vidna že na daleč. Umetno jezero v tem kraju je eno največjih v Sloveniji.
Rožna dolina je imenovana po cvetočih jablanah, ki so nekoč bile zelo cenjene in so jih od tod izvažali

celo v Egipt in pa po ťrožjuŤ ostankih trte po spomladnaskem obrezovanju v vinogradih na prisojnih
pobočjih. V kraju še živijo nekateri običaji in navade, ki jih zvesto neguje fantovska skupina ťŠrangarjiŤ,
pred leti ustanovljena skupina Ljudskih pevk iz Jezerc pa je izdala samostojno kaseto z ljudskimi napevi.
In kje so zdaj planinci se bo vprašal bralec? Tukaj vmes. Med tradicijo in sodobno urejenimi urbanimi
pridobitvami dobrih 10 kilometrov oddaljenega mesta, je ostala preprosta kmečka duša  željna gibanja
v naravi. In tako so pred 20. leti v takratni Mladinski organizaciji sklenili na pobudo Milana Jezernika
ustanoviti Planinsko sekcijo. In res so jo. Najprej je skupina mladih organizirala nekaj izletov in na
vsakem naslednjem jih je bilo več, prva leta so vodili natančen dnevnik s popisom vseh udeležencev in
vsemi dogodivščinami na poteh, kar je sedaj že prava zanimivost.
Spoznali pa so, da je za organizirano pohodništvo potrebna tudi opora v planinski organizaciji in so se
čez nekaj let, kot krajevna sekcija, pridružili Planinskemu društvu Celje-Matica.

V soboto 22. maja 2004 so pripravili zanimiv
kulturni in družabni dogodek. Na začetku je bilo v računalniški projekciji prikazanih niz posnetkov iz
raznih izletov. V kulturnem programu, ki ga je posebej za to priložnost pripravila Anka Dimec, sicer vodja
dramske skupine, so sodelovale tudi Ljudske pevke iz Jezerc ter mlada etno skupina Radovedneži. Še
največ aplavza je požela ťPlaninska kronikaŤ, v verze in melodijo stopljeni zanimivi dogodki in
posamezniki.
Na tej svečanosti je spregovoril dosedanji vodja sekcije Doler Ivan, ki je v poročilo poudaril, da krajevna
sekcija skrbi za izvedbo nekaterih akcij, ki so hkrati akcije matičnega društva PD Celje-Matica.
Tradicionalni so že pohodi po severnih obronki Šmartna v februarju in pohod po južnih obronkih v
novembru. Že več kot 30 let pa večja skupina pohodnikov vsak prvi maj odide na Paški kozjak in dalje na
Špik- to pa so hkrati prve izkušnje številnim mladim. Povedal je tudi, da bo v letošnjem letu uveden nov
spominski pohod iz zaselka Slatina do zaporov ťStari piskerŤ od koder je pred 60- leti odšla peterica
pogumnih in v močno zastraženem Celju brez žrtev osvobodila več kot 130 domoljubov; kar je dejanje, ki
nima primere v širšem evropskem prostoru. Pohod je kot svojo akcijo že potrdilo Planinsko društvo
Celje-Matica in bo izvedeno v sodelovanju z območnim odborom ZZB v začetku decembra. Govoril je
tudi o načrtih in predvsem želji, da se sedanjim ljubiteljem planinstva pridruži čim več mladih in nazadnje
predlagal, da ga po 18. letih vodenja sekcije zamenja kateri od mlajših. Odbor sekcije je pred tem že iskal

ustreznega naslednika, ki bo Planinsko sekcijo Šmartno vodil in zastopal v bodoče in to je Bojan Točaj,
sicer poveljnik domačega gasilskega društva in dolgoletni pohodnik ter eden izmed prvo pohodnikov na
Paški Kozjak pred več kot 30. leti.
Predsednica Planinskega društva Celje-Matica je v svojem pozdravnem nagovoru najprej predstavila
pestro dejavnost in uspehe matičnega društva in pohvalno ocenila delo sekcije. Omenila je prijetne vtise
na enem izmed tradicionalnih pohodov po obronkih Šmartna in navdušenje nad tem, da v tem kraju še
živi sproščena domačnost, ki jo je začutila takrat. Ob 20. letnici delovanja je vodji Sekcije izročila
priznanje Planinskega društva Celje-Matica. Dosedanjemu vodji sekcije Ivanu Dolerju pa je izročila
Bronasti častni znak PZS, ki mu ga je, na predlog PD, za dolgoletno delo na področju planinstva podelila

PZS.
Organizatorji prireditve so poskrbeli za domiselno izdelane spominske znake z motivom iz domačega
kraja ter za prijetno, domačno razpoloženje v kulturnem domu Šmartno. Zvok harmonike je odmeval še
dolgo v noč.
ťHvala vsem, ki podpirate našo dejavnost in ki ste prispevali k izvedbi prireditve Ť se je z besedami ob
zaključku uradnega dela zahvalila povezovalka Stanka Kroflič, ki je v planinski opravi na domiselno
aranžiranem odru gladko vodila potek programa.

Albin APOTEKAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POHOD NA SABOTIN (609 m)

Na Goriškem se je v nedeljo, 9. maja 2004, utrnil poseben, prvi, in kot kaže, nikakor ne zadnji prijeten
planinski dogodek. Planinsko društvo Nova Gorica v sodelovanju s Slovenskim planinskim društvom
Gorica in CAI- sekcija Gorizia ter Planinskim društvom Brda so prvič v svoji zgodovini izvedli Pohod na
Sabotin (609 m), poimenovan kot Družne sabotinske planinske poti, posvečen vstopu Slovenije v
Evropsko unijo in hkrati namenjen praktičnemu izvajanju sporočil z letošnjega januarskega goriškega
posveta o potrebah po ekološkem in planinskem varovanju in negovanju številnih naravnih in drugih
izjemnih značilnosti te gore, ki pred devetdeset in več leti ni poznala problema mejnosti. Po prihodu do
briške koče po severni poti in tamkajšnjem postanku je na vrhu 130 planincev z obeh strani meje,
Slovencev, Italijanov in Furlanov, med njimi tudi iz Čedada in Ljubljane, poslušalo pozdravne besede
predsednika Planinskega društva Nova Gorica Cveta Hvale in Franca Senece, predsenika goriške sekcije
CAI, Marka Lutmana, predsednika SPD Gorica ter zgodovinarja dr. Branka Marušiča. Vrh so objele
planinske italijanske in slovenske pesmi. Pohod se je nadaljeval po grebenski poti do cerkvice sv.
Valentina in nato po južnem pobočju najprej do italijanske vojaške ceste in nato proti vzhodu po nekdanji
kamnolomniški poti prek vzhodnega stopnišča na briški osimski cesti do izhodišča pred Sabotinskim
mostom v Solkanu. Po polnih štirih urah hoje se je pohod sklenil z družabnim srečanjem. Srečanje je
finančno podprla tudi Mestna občina Nova gorica.
Pohod je pokazal, da bo spričo vse večjega, zlasti turističnega in zato toliko manj planinsko in
okoljevarstveno naravnanega obiska te gore, potrebno v dogovoru z lokalnimi oblastmi in zasebniki
urediti sistem planinskih poti. To pomeni, da ne gre zlasti za zaznamovanje novih poti, pač pa tudi za
zapiranje nekaterih poti z vidika varstva okolja. Tako vsa štiri društva čaka še veliko skupnega dela.
Upajmo, da bo ta pohod postal tradicionalen.

Rajko SLOKAR

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

Obveščamo, da je bil 25. marca 2004 na 22. seji MDO Gorenjske
Jože Stanonik razrešen dolžnosti predsednika. Za novega
predsednika je bil izvoljen Marjan BURJA, Planinsko društvo
Kranj. Na naslov planinskega društva Kranj, Koroška cesta 27,
4000 Kranj pa lahko naslovite tudi vso pošto, za katero bi želeli,
da jo prejme g. Burja oz. MDO Gorenjske.
Uredniški odbor OBVESTIL PZS

PD BLAGOVICA
Prisotne so pozdravili predstavniki sosednjih društev: Kamnika, Komende, Moravč in predstavmniki lokalnih
organizacij. Vsi so pohvalili uspešno društveno delo, kar izhaja tudi iz poročil, predvsem pa delo z mladimi člani
društva, kar se je poznalo tudi pri udeležbi na samem zboru. Društvo pomaga tudi pri urejanju Blagovice. Potrjen je
bil plan za leto 2004 ter podeljena društvena priznanja in zahvale za prehojen Rokovnjaško planinsko pot. Podeljena
so bila tudi priznanja za udeležbo na že tradicionalnem zimskem pohodu Golčaj  Špilk. Priznanja pa so si zaslužili
tudi pridni mladi planinci akcij Ringa Raja in Mladi planinec.
(Po zapisniku 11. občnega zbora z dne, 24.01.2004)

PD GROSUPLJE
Sprejeli so poročila o društvenem delu za leto 2003, potrdili finančno poročilo ter program za delo v letu 2004. Franc
Štibernik je predstavil akcijo Sopihavec, ki je potekala v letu 2003. Povedal je, da je dnevnike oddalo 7 članov, in da
bodo trije prejeli zlato medaljo, po dva pa

srebrno in bronasto. Akcija naj bi se nadaljevala tudi v letu 2004. Ogledali so si tudi slike iz izletov v letu 2003.
(Po zapisniku občnega zbora društva z dne, 26.01.2004)

PD LITOSTROJ
Sprejeli so poročila o delu v letu 2003. Društvo pa je zamenjalo tudi sedež, in sicer se nahaja na Ljubeljski cesti 19 a
v Ljubljani. V imenu PZS je prisotne pozdravi Zvone Šere, podpredsednik MDO PD Ljubljane. Sledil je pozdrav
predstavnikov PD Integral in Rašice. Žal ugotavljajo, da imajo vsako leto manj članov. Trenutno so ravno na meji 53
članov. Kako bo v prihodnje še ne vedo, čeprav si prizadevajo ponovno privabiti vse stare člane. Ogledali so si
diapozitive s potepanja po Korziki in izleta na Monte Roso iz leta 1979. Skupna jim je ugotovitev: gore ostajajo
nespremenjene, le obiskovalci, tokrat člani PD Litostroj so spremenili nekoliko svoj videz, mladost je odšla, ostala je
radost, .
(Po zapisniku 55. letnega občnega zbora društva z dne, 12.02.2004)

PD TRBOVLJE
Sedanji načelnik MO Milan Hernavs je zaradi celodnevnih delovnih obveznosti predlagal, da se ga razreši s te
funkcije, zato so sprejeli sklep o imenovanju novega načelnika MO. Prireditev, ki so jo organizirali v sodelovanju s
štirimi OŠ je odlično uspela. Podelili so tudi značke za opravljene izlete v okviru dnevnika Mladi planinec in
priznanja za opravljeno Planinsko šolo. Mladi planinci so društvu podarili sliko mladega planinca, ki jo je narisal
učenec 7. razreda. Kljub odsotnosti načelnika MO je delo s pomočjo mentoric na OŠ in g. Kodriča v letu 2003
potekalo zadovoljivo. Zbrali so tudi dovolj sredstev za prenovo sanitarij v planinskem domu na Mrzlici, zato
ocenjujejo, da bodo dela končali do konca meseca junija 2004. Tradicionalni zimski pohod je uspel. Odločili pa so
se nakazati tudi prispevek v znesku 30.000 SIT za Slovenski planinski muzej. Pregledali so inventurno poročilo in
nekaj besed namenili razpravi o lastništvu in hranjenju vodniške oz. alpinistične opreme, ki je v društveni lasti. Še
posebej pa so izpostavili potrebo po takojšnjem dogovoru z lastniki anten na Mrzlici glede določitve višine
odškodnine za koriščenje njihovega zemljišča. Občni zbor društva bo 24.4.2004 v Domu na Mrzlici. Imenovali so
nove člane UO ter sprejeli odločitve za nemoteno delo društva v prihodnje.
(Po zapisniku 5. seje UO PD z dne, 19.02.2004)

PD VUZENICA
Najmlajši planinci so s pomočjo mentoric pripravili prisrčen kulturni program. Prav mentoricam gre vsa zahvala za
organizirano dejavnost z mladimi člani društva. Poročila so bila soglasno sprejeta. V razpravi je Mirko Mlakar,
MDO Koroške, pohvalil delo društva, saj veje iz vseh poročil, kako so vpete v društveno delo vse generacije od
najmlajših do najstarejših, kar je težko videti še kje drugje. Prisotne je pozdravil tudi župan občine Miran Kus, ki je
odnose v društvu ocenil za zelo dobre. Dejal je, da je opaziti, da je vloženega mnogo truda v duhovno bogatenje
človeka in to že kar od najmlajših naprej. Dodal je še, da poleg vseh aktivnosti, ki jih društvo izvaja, obenem
promovira svoj kraj in ga tako bogati. Zbor so pozdravili tudi predstavniki sosednjih društev in Društva upokojencev
Vuzenica. Sprejeti so plan dela za leto 2004; podeljena pa so bila tudi društvena priznanja. Seznanili so se tudi z
novo članarino za leto 2004 in pojavilo se je vprašanje ali bodo člani sploh še lahko plačevali takšno članarino. Prav
zato je društvo uvedlo posebno izkaznico, ki je namenjena podpornim članom društva, ki se ne morejo udeleževati
društvenih aktivnosti.
(Po zapisniku občnega zbora z dne, 20.02.2004)

PD VIHARNIK
Borut Vukovič, član in vodnik društva je z diapozitivi predstavil društvena druženja na izletih. UO društva si je v
letu 2003, kot izhaja iz poročila, prizadeval kar najbolje delati v dobrobit skupnih planinskih ciljev. Izleti, njihova
osnovna dejavnost, so potekali brez večjih težav pod vodstvo koordinatorja vodnikov in z vodniki. Ugotavljajo, da
izleti, organizirani z avtobusnim prevozom, prekašajo vse ostale oblike organiziranosti. Tudi najmlajši planinci so,
pod vodstvom mentorja Uroša, uspešno izpeljali program za leto 2003. Prezgodnja smrtjo dolgoletne urednice
društvenega glasila Viharnik, Nade Mlač, je pustila vrzel, da je glasilo izšlo prepolovljeno. Vrzel v informiranju pa
so zapolnili s spletno stranjo društva. Sprejeli so društvena poročila za leto 2003 ter poročilo NO društva in program
dela za leto 2004. Prizadevnim društvenim članom so bila podeljena tudi društvena priznanja in priznanja PZS.
(Po zapisniku občnega zbora z dne 27.02.2004)

PD TAM MARIBOR
Uroš Vidovič je kot predstavnik PZS pozdravil zbor ter na osnovi prejetih poročil pohvalil društveno delo. Med
drugim je dejal, da je lepo, da planinci delujemo uspešno z roko v roki in tako družno premagujemo težave. Nekaj
besed je namenil tudi oblikam zavarovanja v planinski organizaciji ter dejal, da bo vstop Slovenije v EU verjetno
tudi na tem področju prinesel novosti.Zbor je pozdravil tudi Jože Breznik, predsednik PD Skalca iz Hoč. Izvoljen je
bil nov UO društva, katerega bo še naprej vodil Jože Murko. Sprejeli so program dela za leto 2004, podeljena pa so
bila tudi društvena priznanja in priznanja PZS. Po sklenjenem rednem delu zasedanja so si ogledali diapozitive
alpinistične odprave v Himalajo, ki jih je pripravil član odprave in čaln AO društva Blaž Navršnik. Sledilo je prijetno
druženje.
(Po zapisniku 46. občnega zbora društva z dne, 28.02.2004)

PD BLAGAJANA
Občni zbor se je pričel s prikazom diapozitivov dela društvene aktivnosti, tako izletniške, pohodniške, kot tudi
delovne. Pohode, razen dveh in delovne akcije so izpeljali po programu. Zbor so pozdravili predstavniki društev: TD
Polhov Gradec, PD Drago Bregar, TZ Dolomiti, LD Dobrova in PD Integral. Vsi so društvu čestitali k uspehom in
zaželeli še nadaljnje uspešno delo. Društvo bo še naprej vodil Stane Dvanajščak.. Sprejeli so tudi članarino za leto
2004. podeljena so bila priznanja za prehojeno Polhograjsko planinsko pot, za desetkratno udeležbo na Nočnem
pohodu na Grmado, značke za prehojeno SPP ter jubilejne nagrade ob življenjskih jubilejih. Sledil je klepet ob
prijetni glasbi.
(Po zapisniku občnega zbora z dne, 28.02.2004)

PD TABOR
Občni zbor je potekal po ustaljenem, sklicanem dnevnem redu. Program so popestrili s podelitvijo cvetja (primule)
vsem prisotnim ženskam in dekletom. Sledilo je predvajanje diapozitivov iz Andov. Od 83 članov jih je bilo
prisotnih kar 67. Zasedanja zbora so se udeležili tudi predstavniki sosednjih planinskih in drugih društev,
predstavniki lokalnih organizacij in župan občine Tabor. Zbor je v imenu PZS pozdravil Jože Melanšek in opravičil

odsotnost vodstva PZS, zaradi udeležbe na že vnaprej dogovorjenih obveznosti. PD Tabor beleži že sedmo leto
delovanja. Skupaj šteje 83 članov, od tega 32 mladih. Sodelovanje z društvi v občini lahko ocenijo za dobro, kar je
dokazovala tudi udeležba na zboru. Društvo je deležno tudi precejšnje občinske podpore, saj jim je župan, ki je tudi
član društva, obljubil podporo pri obnovi Zajčeve koče. Člani društva so delovni pri izvajanju tradicionalnih akcij,
organiziranju izletov, delu markacistov ter na vzgojnoizobraževalnem področju. Uredili so tudi lastništvo Zajčeve
koče pod Krvavico. V programu za leto 2004 so napovedali tudi aktivnejše vključevanje v delo PZS, ob sprejemu
Slovenije v EU.
(Po Poročilu Jožeta Melanška, ki se je udeležil občnega zbora društva dne, 06.03.2004)

PD DELO
Z enominutnim molkom so člani rednega letnega občnega zbora počastili spomin na pokojnega Marka Šuštarja.
Poročilo o društveni dejavnosti za leto 2003 so soglasno sprejeli. S pozdravi in čestitkami za dobro delovanje društva
so sejo nadaljevali predstavniki prijateljskih PD. Občnega zbora so se udeležili kar štirje predstavniki PD Grafičar
Zagreb. Društvi sodelujeta že 30 let. Upajo, da bo takšno druženje in sodelovanje potekalo tudi v bodoče.
Soglasno so izvolili tudi nov UO društva.
(Po zapisniku 33. rednega občnega zbora z dne, 06.03.2004)

PD VRANSKO
Ob poročilih o delu za leto 2003 je bilo še posebej izpostavljeno, da med mladimi ni interesa za društveno delo.
Upajo pa, da bo v prihodnje bolje. Podeljena so bila tudi planinska priznanja. Sprejeli so tudi program dela za leto
2004 ter sklep, da se izpopolnjevanj udeležijo štirje vodniki in dva markacista. Letos je društvo tudi organizator
nočnega rokovnjaškega pohoda, ki bo 5.6.2004.
(Po zapisniku letne konference z dne, 12.03.2004)

PD NOVO MESTO
Društvo v letošnjem letu praznuje 90-letnico delovanja. V javnosti zelo odmeven je bil lanskoletni vzpon na kraljico
Andov Acuncaguo. Društvo je štelo v letu 2003 1002 članov (309 cicibanov, 164 mladih in 529 odrsalih članov).
zaskrbljujoč je osip mladih, zlasti srednješolcev. Vzroki, ki jih ugotavljajo so, da šole posvečajo večjo pozornost
tekmovalnim športom in visoka članarina. Vodniki so vodili 131 izletov in našteli kar 4957 udeležencev. Vodili so
tudi pohode osnovnošolcev in srednješolcev ter diabetikov. Na pobudo zavoda za varstvo narave so se lotili
zahtevnega projekta Naravne in kulturne znamenitosti Gorjancev. Postavili so obvestilne table, pri Krvavem kamnu
masiven klopi in tako zavarovali spomenik, ki je bil zadnja leta divje parkirišče. Organizirali so tudi radijsko
tekmovanje Mladina in gore, kjer sta kar dve društveni ekipi pokazali odlično znanje. Tradicionalna naloga
mladinskega odseka pa je organizacija tabora za najmlajše planince  vrtičkarje. Registriranih imajo 34 vodnikov
PZS, od katerih pa ugotavljajo, da jih je 10 manj aktivnih. Najbolj aktivni so sodelovali celo na 20 izletih. Trdinova
pot je dolga 150 km in markacijski odsek je opravil v preteklem letu za vzdrževanje kar 688 ur prostovoljnega dela.
V lanskem letu je opravilo tečaj za markaciste kar 7 članov društva. Društvo pa je ťvzgojiloŤ v sodelovanju s PZS še
tretjega varuha gorske narave. Uspešni so bili tudi alpinisti, saj so opravili 55 plezalnih vzponov v skali, 28 vzponov
v zaledenelih slapovih, 78 pristopov v zimskih razmerah, 22 turnih smukov in beležijo še 10 osvojenih vrhov nad

4000 m (skupno kar 62 pristopov nad 4000 m). Uspešnega društvenega dela pa ni prezrla niti krovna organizacija,
saj je društvo ob častitljivi obletnici prejeli Jubilejno listino PZS, dolgoletni tajnik, predsednik in markacist Tone
Trunkel pa najvišje priznanje PZS.
(Iz poročila predsednika društva z dne, 02.03.2004)

PD ŽELEZAR ŠTORE
Obravnavali in potrdili so poročila o delu društva v preteklem mandatnem obdobju., potrdili članarino za leto 2004
ter plan izletov 2004. podelili so značke za 10, 15, 20 in 25 letno članstvo v društvu. Ocenili so, da je planinska
zakonodaja zelo zahtevna, predvsem so izpostavili zavarovanje vodnikov v primeru nesreče. Večina članov pa
ugotavlja, da je članarina v planinski organizaciji previsoka, da društvu ostane premajhen delež ter da ugodnosti iz
članarine koristi le peščica članov, ker so izleti le enodnevni. Ugotavljajo pa, da imajo nekatera društva nižjo
članarino od priporočene s strani PZS. Razliko v tem primeru krije društvo.
(Po zapisniku občnega zbora z dne, 13.03.2004)

PD POŠTE IN TELEKOMA MARIBOR
Poročila za leto 2003 so bila soglasno sprejeta. Odločili so se, da bodo v letu 2004 izvajali podobne naloge, kot so jih
v preteklem letu in plan dela tudi sprejeli. Temeljito pa bodo pričeli delati na pripravi zbornikov ob 50-letnici
izgradnje Poštarskega doma pod Plešivcem in ob 70-letnici društva, nadaljevali bodo z vzdrževanjem Poti kurirjev in
vezistov NOV Slovenije in opravili večja vzdrževalna dela na domu. Pokazala se je potreba po usposabljanju vsaj
dveh novih vodnikov za vodenje izletov. Več pa bodo namenili tudi obveščanju.Podeljena so bila priznanja PZS.
Janko Kovači, predsednik MDO Podravja je prenesel pozdrave predsednika PZS mag. Francija Ekarja in članov
MDO. Pohvalil je aktivno društveno delo, predvsem predsednika, ki je tudi član Pravne komisije UO PZS. Je pa
posebej poudaril, da se na vseh nivojih srečujemo s problemom dela mladih v prostovoljstvu. Mlade danes bolj
zanimajo ekstremni športi. Zbor sta pozdravila tudi predstavnika PD PT Ljubljane in Celja.
(Po zapisniku 47. občnega zbora z dne, 13.03.2004)

PD TOLMIN
Občni zbor društva v mesecu marcu se je, kot vsako leto, začel s krajšim kulturnim programom, v katerem je zapel
nekaj pesmi Moški pevski zbor iz Poljubinja, nastopili pa so tudi mladi planinci.
S trenutkom zbranosti smo se spomnili letos umrlega, nekdaj zelo aktivnega člana društva, Franca Ceklina, ki mu
bo posvečena tudi ena izmed naslednjih številk društvenega glasila Krpelj.
Iz poročil predsednice društva in predstavnikov posameznih odsekov in sekcij bi lahko zaključili, da je bila
pretekla sezona zelo uspešna, kar bi, tudi glede obiska v naši koči na planini Razor in skoraj v celoti izpeljanim
programom izletov, v veliki meri lahko pripisali tudi zelo lepemu vremenu v lanskem letu. Večji obisk na planini
Razor pa je seveda pomenil toliko večjo obremenjenost vseh, ki so v koči skrbeli za to, da so se gostje zadovoljni
vračali v dolino ali nadaljevali pot po naših prelepih vrhovih. Leto 2003 je bilo za izlete in pohode res ugodno, tako
da so na predšolski stopnji zaključili sezono z 49 izleti, osnovnošolci so se odpravili v gore 48 krat, vodniški odsek
pa je z udeležbo 1261 planincev izpeljal 41 izletov in pohodov. Najštevilčnejša je bila spet skupina pohodnikov, ki v

sodelovanju z društvom upokojencev občine Tolmin beleži največjo udeležbo na posameznih izletih oz. pohodih.
Uspešni so bili tudi tolminski jamarji, ki se v zadnjih letih posvečajo predvsem odkrivanju in raziskovanju
podzemnega sveta na Migovcu in male Boke, že deseto leto skupaj z angleškimi jamarji, pa tudi alpinisti, med njimi
izstopa predvsem Matija Klanjšček, ki letos sodeluje v sedemčlanski alpinistični odpravi Daulagiri 2004 (8167 m) in
športno-plezalni odsek. Vsi pa so si za cilj v bodoče zastavili tudi pridobivanje in izobraževanje mladih oz. novih
članov, za kar uspešno skrbita mladinski in vodniški odsek.
Postaja GES Tolmin, ki prav tako deluje v okviru društva, ima na žalost vsako leto več dela. V preteklem letu so
groski reševalci pomagali kar v 40 reševalnih akcijah; v zadnjih letih pa se predvsem povečuje število nesreč
zmajarjev in padalcev.
Med posebej zaslužnimi člani smo se s čestitko še enkrat spomnili našega člana Rudija Raucha, ki je v preteklem
letu za svoje zavzeto delo v društvu upokojencev, pevskem zboru, predvsem pa v planinskem društvu, prejel
priznanje Občine Tolmin in Marije Šavli, ki je skoraj četrt stoletja vzgajala mlade planince in je ob 65-letnici prejela
v letu 2003 Spominsko plaketo PZS.
Gospodar društva, pa tudi predsednica, sta se posebej zahvalila vsem, ki so kakorkoli pomagali v raznih delovnih
akcijah ali priskočili na pomoč v koči v času sezone ter tako društvu namenili kar 860 prostovoljnih delovnih ur.
Uradnemu delu je sledil skupaj s številnimi gosti iz sosednjih društev vesel in prijeten planinski večer.
Cvetka JUG

PD POŠTE IN TELEKOMA LJUBLJANA
Potrdili so zapisnik prejšnje seje ter ugotovili, kateri sklepi niso bili izvršeni. Določili so pomembnejše naloge
društva v letu 2004, kamor sodijo: ureditev Poštarskega doma na Vršiču (poskrbeti za večji obisk, pridobiti ekipo
oskrbnikov); planinske poti(urediti poti v okolici doma ter obnova poti Smrjenje  Želimlje  Kurešček);
pridobivanje novih članov; izboljšanje informiranja; izvajanje letnega programa izletov; sistemsko financiranje na
podlagi javnih razpisov; aktivno vključevanje članov MO v vodstvene naloge;sodelovanje z drugimi društvi, tako
planinskimi, kot jamarji; skrb za lepšo zunanajo podobo društva in urejenosti društvenih prostorov. Imenovali so
Odbor za izgradnjo čistilne naprave na Poštarskem domu na Vršiču ter OO 37. srečanja PD PT na Gorjancih ter
sprejeli dopolnjeno besedilo Navodila o organiziranju in vodenju planinskih izletov. Obravnavali so tudi poročilo o
opravljenem delu in izvršenih izletih med dvema sejama.
(Po zapisniku 10. seje UO PD z dne, 24.03.2004)

PD ŽIRI
Sprejeta so bila poročila o društvenem delu za leto 2003, podeljena priznanja za pohod okrog Žirov. Pod točko razno
pa je bilo postavljeno vprašanje visoke članarine v planinski organizaciji. Nekateri so predlagali, da se uvede
podporno članstvo, vendar je predsednik opozoril, da podporni član nima nikakršnih ugodnosti. Kljub temu so
predlagali, da se z vprašanjem previsoke članarine seznani Skupščina PZS.
(Po zapisniku občnega zbora z dne, 27.03.2004)

PD LOŽNO

Iz poročila v letu 2003 med drugim izhaja, da je bil o opravljenih 860 prostovoljnih ur. Poročila so bila soglasno
sprejeta. Sprejeli pa so tudi plan dela in finančni načrt za leto 2004. potrdili so tudi letno članarino. Seznaninili pa so
se z razpisnimi pogoji za pridobitev denarnih sredstev Športne zveze.
(Po zapisniku občnega zbora z dne, 20.03.2004)

PD LAŠKO
Seznanili so se z odpovedjo dosedanjega najemnika Doma na Šmohorju in sprejeli sklep, da je potrebno v najkrajšem
času, zaradi potrebe po odprtosti doma, zagotoviti podobno obliko upravljanja z domom. Pregledali so realizacijo
sklepov prejšnje seje ter menili, da bi morala Skupščina PZS obravnavati tudi problematiko oskrbovanja domov
(koč), kako ravnati s premoženjem, kako zagotavljati sredstva in kako izpolnjevati zahteve tako članstva in
organiziranosti. Seznanili so se tudi s poročilom pretekle seje MDO ter o poteku akcije od Prekmurja do Primorja.
(Po zapisniku UO PD z dne, 11.04.2004)

PD RIMSKE TOPLICE
Občni zbor so pozdravili predstavniki sosednjih planinskih društev. Poročila so bila obsežna tako, da je bila slika o
društvenem delu popolna. Poročila so soglasno sprejeli. Leto 2003, je kot je razvidno iz poročila, potekalo v
znamenju 50-letnega društvenega delovanja. Vse dejavnosti so bile usmerjene v osrednjo prireditev, i je bila
8.6.2003 na Kopitniku. Istega dne je bilo tudi Srečanje zasavskih planincev, kar je še dodatno doprineslo k
slavnostnemu vzdušju. Izdali so tudi jubilejni zbornik Odmevi z naših gora, v katerem so prvič objavili tudi logotip
društva, ki simbolizira pot navzgor in zeleno barvo listov rože kopitnik, katerega je oblikoval Budimir Milosavljević.
Da je Kopitnik zasijal v vsej svoji lepoti, so poskrbeli člani gospodarskega odseka tako, da so polepšali okolico in
uredili kočo. Narejenega je bilo kar 800 ur prostovoljnega dela. Delali so mladi in manj mladi. Problemi pa se kažejo
pri dežuranju v koči za katero pravijo, da je oaza miru, prava planinska koča in tako bi radi tudi ohranili.
(Po zapisniku občnega zbora z dne, 25.04.2004)

MDO PRIMORSKO NOTRANJSKIH PD
Planinci MDO Primorsko Notranjskih PD so se odločili, da bodo spominsko knjigo akcije Od Prekmurja do primorja
odnesli na nanos 5.9.2004. tega dne je v organizaciji PD Postojna na nanosu srečanje ljubiteljev Nanosa. Potrdilo so
poročilo o delu MDO in finančni načrt za leto 2004. Prav tako so sprejeli sklep, da bodo Strokovni službi PZS
posredovali v najkrajšem času podatke o delu na socioloških, resocializacijskih, socialnih in humanitarnih
programih. Glede zavarovanja odgovornosti vodnikov in ostalih oblik zavarovanj so se odločili, da bodo na
nejasnosti opozorili na seminarju za društvene delavce, ki bo v Ajdovščini 15..3.2004. Člani MDO so se opredelili
tudi proti gradnji vetrnic na Goliču, še posebej, če bi postavitev omejevala nemoteno gibanje. Dopuščajo pa takšno
izgradnjo tam, kjer je narava že okrnjena (ob avtocestah). Menijo, da je dokončna odločitev o izgradnji vetrnic v
rokah lokalnih skupnosti, katerih člani pa so tudi planinci. Tudi v bodoče so se pripravljeni povezovati in sodelovati
z vsemi organizacijami, ki jim je do čiste in neokrnjene narave. Pod razno pa so obravnavali tekočo problematiko ter
sprejeli sklep, da si boso prizadevali za spremembo obračuna članarine v planinski organizaciji. Po že obstoječih
markiranih poteh načrtujejo transverzalo MDO.
(Po zapisniku sestanka MDO z dne, 12.02.2004)

MDO PD LJUBLJANE
je na plenumu beležilo manj, kot 50% udeležbo. Po pregledu izvrševanja sklepov prejšnje seje, je Marinka Koželj
Stepic poročala o delu predsedstva in odborov MDO. Marjan Kovačič je prisotne informiral o trudu, da bi bila
Šmarna gora krajinski park; Ciril Obid je podal predlog, da bi MDO organiziral izobraževanje za osebe, ki so v
MDO odgovorne za koče, da so dogovore o novem HASAP sistemu. Predsednik PD Medvode je za sestanek ponudi
prostore Slavkovega doma. Ob pripravah na Skupščino PZS so sprejeli nekaj pobud, in sicer, da želijo takšno PZS,
kjer bodo zaposleni strokovni delavci, ki bodo svetovali društvom in ne obratno, da morajo društva skrbeti sama zase
ter za pravilnost in zakonitost zahtev PZS. PD želijo, da informacije potujejo ne le od društev na PZS, ampak tudi
obratno. Pogosto se dogaja, da na pobude, ki jih posredujejo PZS ne dobe odgovora. Nesoglasja naj se razrešujejo
znotraj P UO PZS in ne na ťhrbtihŤ društev. To ruši ogled celotne planinske organizacije in ne pripomore k
povečevanju števila članstva. Društva na svoja vprašanja želijo jasne odgovore (to zlasti velja za vprašanja s
področja finančnega poslovanja). Glede staturanih sprememb pa so mnenja, da naj se počaka do sprememb v
zakonodaji. Obravnavali so tudi članarino in menili, da bi osnovna članarina zajemala le popuste pri prenočiščih na
kočah ter zavarovanje za invalidnost in smrt. Vse ostale ugodnosti, ki izhajajo iz članarine pa naj bi bile v ťpaketuŤ z
možnostjo prostovoljnega odločanja (dnevna odškodnina, zavarovanje za tuje gore, povečanje zavarovalnih vsot, ).
Naročnina na Planinski vestnik naj v članitrini ne bi bila vključena. Znesek članarine naj bo potrjen do iktobra 2004.
PD rašica in PD Ljubljana Matica bosta svoje predloge za spremembo članarine posredovala Strokovni službi PZS.
Prisotni so se seznanili tudi o vseslovenski akciji Za življenje zdravo v gorsko naravo, h kateri sta pristopila tudi PD
Grosuplje in PD Integral. Stane Tomšič, namestnik načelnika VK PZS je prisotne informiral, da je bil s strani
odgovornih v PZS podpisan aneks zavarovanja vodnikov PZS za odgovornost, in sicer brez kakršnegakoli
posvetovanja s tistimi, ki jih to zadeva oz. v nasprotju s tem, kar prizadeti zahtevajo in so do sedaj tudi že imeli
vključeno v zavarovanju. V kolikor bo obveljala klavzula, ki je v neskladju z zahtevami VK, bo celotna VK UO PZS
predlagala odstop.
(Po zapisniku 5. seje plenuma MDO z dne, 05.05.2004)

Pregledali so izvajanje sklepov prejšnje seje ter delo posameznih odborov MDO. 23.5. je bil sestanek s predsedniki
MDO, kjer je bila osnovna tema priprave na akciji Od Premura do Primorja. Sledila je izredna razširjena seja UO
PZS. Pri točki Priprave na Skupščino PZS so se dogovorili glede predloga za članarino za leto 2005, kot je bilo
povedano že na plenumu 5.5.. Potrjeni so bili tudi predlogi za priznanja PZS, ki jih bo MDO posredoval Strokovni
službi PZS v nadaljnjo obravnavo.
(Po zapisniku 11. seje P MDO PD z dne, 04.05.2004)

MDO ZASAVSKIH PD
Člani MDO menijo, da ni realno, da bi spremembe Statuta PZS pripravili do letošnje Skupščine PZS in da za večje
spremembe tudi ni potrebe. Predložene teze, ki so jih prejeli v obravnavo lahko predstavljajo kvečjemu izhodišča za
pripravo gradiva, o katerih pa bi morala razprava potekati v vseh društvih in organih PZS, saj gre za bistvene
konceptualne spremembe delovanja in organiziranosti (sestava skupščine, članstvo v PZS, narava komisij UO
PZS, ). Navedeno pomeni, da si je za takšno razpravo oz. spremembe potrebno vzeti dovolj časa, najmanj do
Skupščine PZS v letu 2005. Nadalje so menili, da naj članarina zajema le osnovne ugodnosti, dodatne pa naj bodo na
voljo fakultativno, samo za tiste, ki si to želijo. To bi ob enem omogočilo, da bi vprašanja odstotka povečanja
članarine prenehala biti glavna tema razprav na Skupščinah PZS in da bi se lahko bolj posvetili vsebinskim
vprašanjem. Prisotni člani MDO so se seznanili s ponudbo zavoda za šport za organizacijo delavnice, na kateri bi se
predstavniki PD usposobili za vključevanje v informacijski sistem športne zveze, kar bi omogočilo, da bi posamezna

društva v ta sistem neposredno vnašala vabila za svoje prireditve. Pregledane so bile tudi načrtovane aktivnosti MDO
v prvem polletju 2004. Fanika Wiegele je poročala o 20. marčevskem izletu na Šmohor, ki se ga je, kljub hladnemu
vremenu, udeležilo 233 pohodnikov. 20. pohoda po Brežiški poti pa se je udeležilo 95 planincev, od tega precej
planincev iz sosednje Hrvaške, kar pomeni, da se sodelovanje nadaljuje, kljub meji. Borut Vukovič pa je poročal o
seji delovne skupine za obhodnice, ki je bila 14.3. na Šmohorju.
(Po zapisniku seje MDO z dne, 01.04.2004)

MDO PODRAVJA
Informacijo o poteku akcije Od Prekmurja do Primorja so podali predstavniki treh društev, ki so 1. maja
akcijo izvajali akcijo . Od vseh treh prireditev je največji odmev doživela akcija v Šentilju , ki je bila tudi
najbolj obiskana, saj se je je udeležilo okrog 5000 udeležencev z obeh strani meje, v spominsko knjigo pa
se je vpisalo 112 pohodnikov. Na Arehu je bilo okrog 60 pohodnikov na Pečkah pa 12. Pod točko razno,
je uvodne misli predstavil predsednik MDO, v splošni razpravi, pa je bila izpostavljena tale problematika:
kadrovski problem v strokovni službi PZS, ki nastaja z odhodom generalne sekretarke in računovodkinje,
dilema okrog profesonalizacije predsedniške funkcije v PZS, neizvajanje sklepov sprejetih na UO PZS in
problem neodzivanja Nadzornega odbora PZS na te probleme, problematika članarine, za katero nekateri
še vedno menijo, da je previsoka in da bi morali ponuditi tudi opcije, ki bi zadostile manj aktivnim
članom, problem številčnosti društev v PZS, med katerimi je veliko takšnih, ki imajo manj kot 50 članov,
problem neaktivnosti nekaterih MDO. Na koncu široke razprave je bil sprejet sklep: MDO Podravja poziva
vse odgovorne v društvih , meddruštvenih odborih in vseh organih PZS, da v vseh svojih aktivnostih
uporabljajo in upoštevajo Vodila PZS. Predsednik je pozval vse predstavnike društev, da se v čim večjem
številu udeleže skupščine PZS v Novem mestu. Pod to točko je predsednik MDO seznanil prisotne, da je
letošnja organizacija dneva planincev Slovenije zaupana PD Maribor Matica in bo 11.septembra; Bruno
Fras vodja uredniškega odbora za izdajo glasila MDO je prisotnim razdelil vprašalnik z vprašanji za
društva, na osnovi katerih bi v zborniku enotno predstavili vsa društva, ki delujejo v Podravju. Odgovore
na vprašalnik, naj društva posredujejo do naslednje seje MDO; podana je bila pobuda , da bi tudi v
Podravju morda lahko organizirali dan varstva pred plazovi. Izkušnje drugih MDO v zvezi s tem so dobre.
Na koncu so sledila še vabila prisotnih na prireditve, ki jih društva organizirajo konec meseca maja in v
začetku junija.
(Po zapisniku 11. seje MDO z dne, 12.05.2004)

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

Ker smo v zadnjem času prejeli veliko število zapisnikov občnih zborov, priprava
povzetkov pa je zamudna, ponovno prosimo društvene delavce, da pripravljajo povzetke
zapisnikov in nam jih, če je le mogoče, pošljejo v elektronski obliki, saj sami najbolje
vedo, kaj je potrebno, da izvedo o njihovem delu tudi drugi člani planinske organizacije.

UREDNIŠKI ODBOR OBVESTIL PZS

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

O B V E S T I L A:

VODjEM PLANINSKIH ŠOL PO PLANINSKIH DRUŠTVIH SE PRIPOROČA KOT UČNO
GRADIVO

GORNIKOV SVETOVALEC,

REŠEVALNA

SLUŽBA

SLOVENIJE.

BROŠURA

JE

KI GA JE IZDALA GORSKA
BREZPLAČNA

IN

JO

PO

PREDHODNEM NAROČILU LAHKO PREVZAMETE NA SEDEŽU GORSKE REŠEVALNE
SLUŽBE SLOVENIJE, BLEIWEISOVA 34, KRANJ ALI V STROKOVNI SLUŽBI
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE (TAJNIŠTVO), DVORŽAKOVA 9, LJUBLJANA.

Telefon: 04/201 06 70
E-pošta:

grs@pzs.si

FAX: 04/201 06 71

GSM: 041/ 617 817

POVABILO
predsednikom tistih planinskih društev, ki to še niso storila, da
posredujejo sezname svojih članov v Upravnem odboru društva ter
predsednikom/načelnikom komisij/odborov UO PZS, da posredujejo
člane komisij/odborov oz. imena tistih članov, za katere smatrajo, da bi
pri svojem delu potrebovali Planinski koledarček 2004 in Planinski
informatorček, saj imajo po sklepu UO PZS pravico, da ju pridobe
brezplačno z namenom, da bodo lažje usklajevali in vodili svoje delo.

Uredniški

odbor

OBVESTIL

PZS

ponovno

prosi

vodstva

komisij/odborov UO PZS, da poskrbijo za redno poročanje o svojem
delu; vodstva članov PZS (društva, klubi) pa, da svoje prispevke
pošiljajo v elektronski obliki in sami pripravijo povzetke zapisnikov in
drugih zanimivih društvenih dogodkov, kar bo precej olajšalo pripravo
glasila, pa tudi objavljeni bodo le tisti dogodki, za katere smatrate v
društvu, da so za objavo najbolj primerni.

OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mesečno

Izdajatelj:

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

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

Tisk:

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

Naklada:

1600 izvodov, brezplačno, junij 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. Zaželeno 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.

UVODNIK

Čisto potihoma bi rada zaželela vsem študentom vso srečo na izpitih, dijakom srečno roko pri
izbiri maturitetnih vprašanj, delavcem in upokojencem čim večji regres, sebi še naprej tako
pridne sodelavce Mladinske priloge, vsem skupaj pa, da se kmalu srečamo v hribih.

Natalija Marovt
NEKAJ MEDNARODNIH

Nekoč je živel škrat  mali, pikčasti stvor, predvsem pa izredno nabrit in namazan z vsemi 'žavbami'. Brzel
je od enega kotička gozda do drugega in nagajal, kjer se je dalo. Toda ker je kmalu v gozdu že vse zmešal
in pomešal, kar je imel, se je preselil v sodobnejši svet, v svet elektronike, računalnikov, elektronske pošte
...
Ja, na žalost se je en tak škrat znašel tudi v mojem računalniku ter mi pri shranjevanju in pošiljanju
dokumentov dobro zagodel. V prejšnji številki je tako prišlo do pomote v objavi Nekaj mednarodnih (bilo
objavljenega nekaj starega, nekaj novega...) in ko sem po povratku s seje Youth Commission UIAA videla,
kaj se je zgodilo, sem bila prav pošteno jezna... Toda ker je vsaka stvar za nekaj dobra, je ravno ponovni
zapis o nekaterih taborih vzpodbudil par mladih, da so mi pisali v zvezi z udeležbo, programom itd. Celo iz
Srbije sem dobila pošto, če se lahko udeležijo tabora na Kazbeku - takoj sem posredovala in kot zgleda so
že prijavljeni. Vseeno pa spodaj sledi del besedila (nekaj je pač že prestarega za objavo), ki je bilo
namenjeno majski številki.

 EKOLOŠKO DELOVNI TABOR Feichtau-Alm:
Avstrijska planinska zveza (OEAV) vas od 18.  24. 7. 2004 vabi na okoljevarstveni ekološko-delovni tabor
v Narodni park Kalkalpen. Poleg dela na prvobitni pastirski planini Feichtau v tem narodnem parku
(čiščenje pašnika, odstranitev dreves, grmičevja...) obeta tudi veliko sproščenega druženja, možnost
kopanja v bližnjih jezerih, pa tudi planinarjenja in potepanja po okolici. Vabljeni ste vsi mladi med 16. in
30. letom starosti, ki vam pristna lepota narave ter ohranjanje nje našim zanamcem veliko pomeni. Kot
omenjeno, za tabor ni treba nič plačati, le tja morate priti (blizu Linz-a). Nastanitev s polnim penzionom

bo v planinski koči na višini približno 1500 m, med opremo pa bodo sodila poletna in toplejša planinska
oblačila, delovna oblačila, nekaj za v primeru dežja, planinski čevlji, spalna vreča, nahrbtnik, osebne
toaleta, kopalke, sredstva za zaščito proti soncu (sončna očala, krema)... za zvečer, pa pravijo
orgnaizatorji, prinesite vse za zabavo: kitaro, pesmarice, igre... ter seveda obilico dobre volje! Prijave
(največ 3) sprejema MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana oz. mladinska.komisija@pzs.si do 1. 7. 2004
(lahko pa si svoje mesto seveda zagotovite že prej). V prijavi navedite vse svoje podatke (ime, priimek,
naslov, telefon, e-mail, rojstni podatki, PD)! Vse dodatne informacije: Zdenka Mihelič, 041/ 222 358 ali
zdenka.mihelic@volja.net.

Ne pozabite tudi na tiste mednarodne tabore, ki so že bili objavljeni v letošnjih Mladinskih prilogah
Obvestil PZS  od plezanja brez meja v Sibiriji, pustolovsko-gorniških dogodivščin v Romuniji (julija in
avgusta), gorniškega tabora na Kazbeku (Gruzija), ali pa enkratnega pohoda na goro mladih v Italiji in
vzpona na Elbrus. Organizatorji vas res lepo vabijo, saj zagotavljajo polne in doživete gorniške dneve v
krogu novih prijateljev. Nekaj mladih se že zanima za udeležbo na teh taborih - na primer za plezalni
tabor v Sibiriji, pa avgustovski gorniški tabor v Romuniji..., mladi planinci iz PD Fram (zmagovalci
letošnjega Državnega tekmovanja Mladina in gore) pa so že prijavljeni na italijanski tabor Na pobočjih
Monte Rose. Mlada planinka (17 let) iz PD Novo mesto, ki se odpravlja na 10-dnevni tabor v Romunijo
(15.-25.7.2004, 14  18 let), pa išče še kakega mladega planinskega navdušenca, ki bi si želel doživeti
polne planinske ture po prekrasnih gozdovih, kanjonih in hribih, kolesarske potepe, plezanje, oglede jam
... kajti potovati in udeležiti se tabora še s kom, je lažje, bolj zabavno. Tudi ti morda razmišljaš o katerem
mednarodnem mladinskem taboru, pa ne bi šel tja sam? Pridruži se! Za vse informacije v zvezi z
mednarodnimi mladinskimi tabori lahko pokličeš 041/ 222/ 358 ali pišeš na zdenka.mihelic@volja.net
(Zdenka Mihelič).

 Mednarodni natečaj za najboljši esej na temo "Kako naj najbolje izkoristim svoje kvalitete?"
Združeni narodi so obdobje od leta 2001 do leta 2010 razglasili za mednarodno desetletje kulture miru
in nenasilja nad otroci sveta. Namen tega je izboljšati položaj otrok ter jih spodbuditi k aktivnemu
vključevanju pri ustvarjanju kulture miru. Fundacija za mir Goi je razpisala mednarodni natečaj za
najboljši esej na temo "Kako naj najbolje izkoristim svoje kvalitete?" in s tem pozvala mlade v starosti do
vključno 25 let k sodelovanju v natečaju in podaji svojega eseja. Mladi se morajo v eseju osredotočiti na
svoje edinstvene kvalitete, na pozitivne lastnosti, na tisto, kar jim je pri sebi najbolj všeč, in na to kako bi
lahko te kvalitete najbolje uporabili za dobrobit družbe. Esej mora vsebovati največ 800 besed in mora
biti napisan v angleškem, španskem, nemškem ali francoskem jeziku. V natečaju lahko sodelujejo tudi
učitelji in mladinski voditelji, ki bodo posredovali eseje skupine mladih, s katerimi delajo. Avtor
najboljšega eseja bo prejel nagrado v višini 100.000 JPY (približno 60.000 SIT) ter bo povabljen na
podelitev priznanja na Japonsko. Vsi sodelujoči bodo prejeli priznanje. Rok za oddajo prispevkov je 30.

junij
2004.
Dodatne
informacije
dobite
na
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/programs-10.htm.

spletni

strani

Sledi še poročilo s seje YC UIAA v Veliki Britaniji (Wales, Blas y Brenin).
Uspešne dneve, tedne želim... Pa srečno in varno, kjerkoli vas bo pot vodila!

Zdenka Mihelič

SEJA YOUTH COMMISSION UIAA

Plas y Brenin, res mali kraj v severnem delu Walesa,
je bil od 7.  9. maj 2004 prizorišče redne seje Youth Commission (YC) UIAA, Mladinske komisije UIAA.
Gostitelji seje YC UIAA, ki je potekala v res izjemnem nacionalnem planinskem učnem centru, je bil
British Mountaineering Council in zanj predstavnica BMC v YC UIAA, Anne Arran. Arranova je tudi
predsednica YC UIAA. Seje se je udeležilo 9 predstavnikov mladinskih komisij planinskih zvez sveta (Italija
 CAI, Južna Tirolska  AVS Jugend, Španija  FEDME, Velika Britanija  BMC, Nemčija  Jugend DAV, Švica
 SAC, Indija  IMF, Francija  FCAF, Slovenija  MK PZS), gost z Univerze v Hong Kongu Matthew Fung Kai
Yiu (ki se ukvarja planinarjenjem, tabori, odpravami s študenti), prisotna pa je bila še ena članica JAVS, ki
sicer pomaga predstavniku v YC UIAA.

Na sejo YC je bila iz Slovenije vabljena predstavnica MK PZS v YC UIAA Zdenka Mihelič.
Upravni odbor MK PZS je povabilo obravnaval in na svoji redni seji podprl udeležbo
predstavnici MK PZS v YC ter sklenil, da predlaga Predsedstvu UO PZS, da se predstavnici
omogoči udeležbo na tej seji. Predsedstvo UO PZS je udeležbo podprl, ne pa tudi finančno. Tako
je to naredila Mladinska komisija PZS.
S strani Mladinske komisije PZS se seje torej udeležila Zdenka Mihelič. Prvič smo na seji pozdravili tudi
novega predstavnika Indije Cola H S Chauhana, pa tudi iz Francije (CAF) Linela Tiecheja in novo
predstavnico iz Nemčije Mono Reichelmeier.

Dnevni red je bil kar obširen (13 točk se je razširilo v 22 zajetnih točk), a smo delo zagrabili polni elana.
Predsednici Arranovi se je sicer zgleda poznalo, da vodi sejo YC UIAA prvič, saj se je s točk na točke včasih
'skakalo' že kar preveč moteče. Sicer pa, kot vedno, časa je zmanjkovalo predvsem na koncu dnevnega
reda. Tako se je za nekatere delovne skupine in zaključke dogovorilo,da se stvari dokončno uredijo še
preko elektronske pošte.

Slovenija, MK PZS je tudi na tej seji prispevala svoj del, ne samo z brošurami in trakovi MK PZS,
propagandnim materialom o Sloveniji ter splošno promocijo naših gora in dela. Predstavnica je opravila
vse zadane naloge, tako je MK PZS dala svoj pečat s sodelovanjem ali drugače s sledečim:
 Še enkrat smo bili pohvaljeni za dobro organizacijo YC UIAA seje v Bavšici oktobra 2003.
 Posredovano je bilo poročilo uspešnega YC UIAA mladinskega mednarodnega YC tabora v Sloveniji Tedna turne smuke 2004. Mednarodnega TTS so se udeležili mladi iz Španije (2), Nemčije (4),
Avstrijie (3), Švice (2). Poročilo je bilo predstavljeno z diapozitivi, vsi predstavniki in gostje pa so
dobili poročilo s seznamom udeležencem in slikami tudi na zgoščenkah. Poročilo je bilo sprejeto in
tabor ter poročila kot zgled dana drugim.
 Med YC tabori in GYS projekti, ki se bodo še odvijali v tem letu, MK PZS organizira še Mednaroden
Tečaj gorništva (13.-21.8.2004). Vsi so bili presenečeni nad številom že prijavljenih. Tečaj je namreč
že zapolnjen, interesentov pa je še celo več. Tako se bodo tega YC tabor, ki bo imel izobraževalne
vsebine in razne aktivnosti, udeležili Španci (10+2), Italijani (8), Belgijci (3), Švicarji (2) in Slovenci (5).
 Mladi planinci iz Slovenije naj bi se udeležili tudi še nekaterih drugih taborov (Italija, romunija, morda
Rusija  Sibirija).


Pri obravnavi YC UIAA mladinskih taborih za 2005 so bili ponujeni trije naši tabori (Mednarodni
Teden turne smuke, Tečaj gorništva in Plezanje). Ker je do te seje YC prispelo izredno malo ponudb
za tabore v letu 2005 (poleg MK PZS so svoj tabor ponudili le še Italijani), je bilo sklenjeno, da se bo o
vseh taborih odločalo na jesenski seji YC UIAA. Edino naš Medn. TTS (29.1.-5.2.2005) pa je bil
vendarle tudi že sprejet za YC tabor 2005, kajti tabor poteka takoj v začetku leta 2005. Zadnji rok za
oddajo vseh predlogov YC taborov za leto 2005 je 1. avgust 2004.

 Na seji smo sprejemali oz. bili obveščeni o dokončnem programu seminarja o izobraževanju
mladinskih vodnikov, ki bo poleti (Nemčija, 15.-21.8.2004). Seminar, ki naj bi predvsem
zajemal aktualno problematiko oz. tematiko o sami pripravi in izvedbi mednarodnih
mladinskih taborih, kje se pojavljajo problemi, kako reševati problematiko (kulture, jeziki,
navade, kriteriji...), pa po programu JDAV na koncu ni bil videti tako oblikovan  zgledal je
bolj kot kakšen prostočasni tabor. Po vztrajnih in odločnih pojasnilih ter predlogih MK PZS,
kaj si je MK PZS pod naslovom tega seminarja resnično predstavljala in kako naj bi tak
seminar potekal, da bi dosegel svoj namen, so organizatorji program na koncu le dodelali in
obogatili s kar nekaj vsebinami. Seminar je namenjen vsem vodjem mednarodnih taborov, ki
naj bi svoje izkušnje posredovali tudi naprej. Tudi iz Slovenije naj bi se udeležili tega
seminarja. Predstavnica MK bo zbrala in pripravila cilje in naloge, veščine, usposobljenosti,
ki naj bi jih imeli vodje mednarodnih taborov.
 Mladinski komisiji PZS je bila ponujena organizacija enega izmed sklopov seminarjev Izobraževanje
mladinskih vodnikov (organizacija in izvedba mednarodnih mladinskih taborov) poleti 2006.

 Članstvo v YC UIAA za obdobje 2004-2008: za člane v YC oz. predstavništvo planinskih zvez v YC UIAA
morajo matične planinske zveze čimprej poslati predlog svojega predstavnika. MK PZS je svoj predlog
kandidata že oblikovala, predlog z zveze pa še ni bil posredovan UIAA.
 Predsednik in podpredsednik YC UIAA: Od YC seje v Bavšici oktobra 2003 je bila za dobo enega leta
(zaradi predčasnega končanja mandata R. Kaupeja) imenovana za predsednico Anne Arran (BMC) in
za podpredsednico Anita Rohner (SAC). Obe imata podporo, tudi finančno, v svojih planinskih zvezah.
Na tej seji smo ju obe (kajti sta edini kandidirali in imeli tudi finančno podporo svojih zvez) izvolili še
za nadaljnje polno obdobje do leta 2008. Sedaj ju mora potrditi še najvišji organ UIAA.



Aktivno je predstavnica sodelovala v razpravah in delovnih skupinah, v katerih smo
razpravljali o ciljih in o nalogah v prihodnje.

 Predstavnica je sodelovala tudi v obravnavi Evropske Mladinske planinske organizacije, ki
naj bi bila sestavljena iz članic EU. Organizacija, katere prvotni glavni namen naj bi bil
pridobiti denar od EU za projekte in svoje delovanje (YC), pa spreminja svoj namen.
Informacije o tem je posredovala predstavnica MK PZS, ki jih je pridobila od zaenkrat
glavnega pobudnika te organizacije, in sicer avstrijske planinske zveze OEAV in zanjo Lius
Toechterleja. Zadnji podatki namreč kažejo, da naj bi skupaj stopile predvsem planinske
zveze Avstrije (OEAV in VAVOE), Južne Tirolske in Nemčije, ki čedalje bolj trdijo, da
zveze UIAA in YC v bistvu ne potrebujejo za svoje delovanje, kajti od UIAA ne dobijo
nikakršnih financ za svoje delovanje ali organizacijo mednarodnih mladinskih taborov. Tako
pa vidijo smisel, da bi se organizirale same  ločeno od UIAA  in zraven privabile še
čimveč planinskih zvez EU držav, ter nato pridobivale finance iz EU. Takrat bi tudi iz YC
UAIA te članice v bistvu kar izstopile. To je potrdil tudi predstavnik Južne Tirolske AVS,
kjer je njihov predsednik na zadnjem sestanku četvorice pobudnic že dejal, da bodo
predstavnika iz YC črtali. Kaj se bo zgodilo v nadaljnje, ni samo njihova skrb, ampak tudi YC
in UIAA. Tako smo bili seznanjeni tudi z možnostjo pridobivanja nekaterih finančnih
sredstev (ob izpolnjenih pogojih) iz EU, vendar pa je velika naloga YC in strokovnih služb
planinskih zvez, da te informacije pridobi in jih posreduje naprej. Sklenjeno je bilo tudi , da
YC UIAA ne podpira te morebitne Evropske Mladinske planinske organizacije v taki obliki.
Delovna skupina naj bi poskrbela tudi za še nekatere informacije v zvezi financiranjem YC iz
EU.
 Pomembna točka in razprava se je vršila okoli ťKriterijev in priporočil o YC UIAA aktivnostihŤ. Tu
predstavnica MK kot vodja te skupine aktivno sodeluje že od vsega začetka (od prvih predlogov MK
PZS za te kriterije do potrditve in predstavitve na generalni skupščini UIAA). Čeprav so bili kriteriji že
sprejeti na seji YC v New Yorku, pa se je na zadnji seji v Bavšici pokazalo, da jih je treba še dopolniti
predvsem zaradi novih taborov v vzhodnih deželah. Dopolnjen predlog se je znotraj skupine, v kateri
so sodelovali predvsem predstavniki iz BMC, SAC in MK PZS, pripravil v obdobju od seje v Bavšici.
Hkrati s tem je bil oblikovan tudi skrajšan dokument, ki v kratkih točkah zajema bistvo, poenotena
prijavnica za YC aktivnosti ter kontrolni list (checklist) za vse članice UIAA, ki bi rade svoj tabor
prijavile za YC tabor oz. aktivnost. Ta Kontrolni list bo v pomoč vsem, ki bodo prvič pristopili k temu,
pa tudi že vsem utečenim programom, torej pri vseh pripravah razpisov (kaj in kateri podatki morajo

biti vse zajeti, kako je z vodstvom, nastanitvijo, usposobljenostjo...), razpošiljanja programov,
datumskih okvirov poteka razpisa itd. V končno obliko, je bilo sklenjeno, se bo spravilo po seji preko
elektronske pošte. Za končne pripombe vseh dokumentov pred razpošiljanjem je bila zadolžena
predstavnica MK, ki je to delo že opravila in posredovala naprej. Končno verzijo dokumentov se bo
potrdilo na seji YC jeseni 2004.
 Dotaknili smo se in veliko razpravljali o vodniških kriterijih/standardi planinskih zvez in usklajenosti z
UIAA standardi. Predlagano je bilo, naj se predsednica YC poveže z Gorniško komisijo UIAA, ki lahko
bistveno pomaga pri posredovanju teh podatkov.
 Leto 2004 je tudi Leto izobraževanja skozi šport, drugo leto pa so Združeni narodi proglasili tudi za
Mednarodno leto športa in telesnega izobraževanja. Tu se je pojavila velika pobuda predsednice YC o
pomoči drugim planinskim zvezam, predvsem tistim članicam YC, ki svojega planinskega
izobraževanja (še) nimajo (čisto) urejenega in neusklajenega z UIAA standardi. Tako npr. Rusija,
Ukrajina, Gruzija..., kar se je videlo po nekaterih obiskih predstavnikov UIAA v taborih v teh deželah.
Tako je planirano,da naj bi se že to ali pa drugo leto inštruktorji iz BMC in SAC odpravila v te dežele in
skupaj z njimi organizirali tečaje. Delovna skupina bo pripravila možnost te pomoči in predlog za
možnost projektov, kot so bili letošnji Global Youth summit
 Naslednja seja YC UIAA bo v južni Španiji (Granada, Centre 'Infanta Cristina' Mar Menor) od 4.  7.
novembra 2004. Za seje v letu 2005 so podali povabila Italijani (za spomladi 2005, v okolici Trsta) in
Švicarji za jesensko sejo. Za leto 2006 naj bi bila spomladanska seja v Muenchnu, za jesen pa je
povabilo podal predstavnik iz Indije.

Nacionalni učni center BMC v Plas y Brenin (eden izmed treh), ki drugo leto praznuje 50 let in je
res dobro organiziran, je nameščen v bivšem hotelu ter danes s svojimi prizidki oz. nekakšnimi
zidanimi kočami poseduje ogromno kapacitet in najrazličnejših vadbenih prostorov (bazen za
učenje kajaka, kanuja, neverjetna plezalna sveta z mostovi itd., jedilnica, sposojevalnica in
prodajalna opreme, predavalnice majhne in velike, knjižnica, pisarne itd.). Zaposlenih je preko 40
inštruktorjev, vodnikov, osebja v strežbi, pisarni. Svoje tečaje organizirajo in izvajajo preko
celega leta - od vodniških (skoraj) vseh stopenj do prve pomoči, orientacije,.. pa potem so tu
'vikend paketi' razni tečaji; pa tudi taki tečaji, da mladim ali starejšim (videti je bilo udeležence
od OŠ do skoraj penziona) pokažejo oz.. jih naučijo osnov plezanja, pa na drugem tečaju osnov
gorništva (pravilna oprema, nevarnosti itd).... Enkrat na leto imajo en teden rezerviran samo za
najmlajše, drugače pa pride veliko mladih in najmlajših tudi na razne vikend male tečaje. Videlo
se je in celo čutilo, da center dela kot eden in vsi z roko v roki med seboj sodelujejo tisti, ki se
ukvarjajo z mladimi, najmlajšimi, kot tudi tisti, ki se ukvarjajo predvsem z izobraževanjem
vodniki oz. strokovnim kadrom, pa s plezalci... in starejšimi.

Center in njegovo delovanje nam je predstavila vodja centra in inštruktorica Luise Thomman, ki
se je navdušila tudi za naš Medn. Teden turnega smučanja. Tako si morda drugo leto lahko iz
Anglije obetamo na turnem smučanju skupino mladih, še bolj verjetno pa skupino vodnikov.

Zdenka Mihelič,
predstavnica MK PZS v YC UIAA

NOVICE IZ PO MO

 PO MO Posočje:

Orientacijski odsek PD NOVA GORICA:
V soboto 17.4.2004 se je na severnem primorskem odvijalo planinsko orientacijsko tekmovanje, ki ga
vsako leto organizira planinsko društvo Nova Gorica. Tekmovanje je bilo organizirano po pravilih za
planinsko orientacijsko tekmovanje za ekipe iz planinskih društev primorske orientacijske lige. Izvajalo
se je v okolici Čepovana, kjer je bilo tudi zborno mesto. Potekalo je tako, da so se ekipe razdelile v več
skupin (3-5 članov). Tekmovanje je bilo razdeljeno po kategorijah od mlajših, študentov do odraslih.
Vsaka ekipa je imela pisalo, kompas, planinsko izkaznico, prenosni telefon. Zemljevid je bil vsaki skupini
dodeljen na startu. Tekmovanje je potekalo po planinskem terenu. Ekipe so se morale znajti vsaka zase.

MO PD Cerkno:

V ponedeljek, 26.4.2004, smo z mladimi planinci iz Cerknega osvojili vrh 1027 m visoke
Vremščice, ki se razprostira nad Senožečami  primorski del. Turo smo pričeli ob deveti uri iz
parkirišča v Senožečah in se po senožeških ulicah povzpeli do zadnje kmetije. Naprej nas je pod
vodila po gozdu potem pa smo prišli iz gozda in se povzpeli na vrh Vremščice. Vrh smo osvojili
v dveh urah, kjer je sledila malica in razgledali smo se po okoliških krajih. Vračali smo se po isti
poti.

MO PD Idrija:

V soboto, 29.5.2004, je bilo na Hlevišah nad Idrijo organizirano srečanje MO Posočja. Srečanje je
organiziralo PD Idrija, ki v letu 2004 praznuje svojo 100  letnico delovanja. Zbrali smo se ob 9.00 na
avtobusni postaji v Idriji, kjer se je zbralo več mladinskih odsekov iz Posočja: MO Idrija, Cerkno, Tolmin in
Most na Soči, Kobarid, Deskle, Kanal. Iz avtobusne postaje smo krenili po ozkih idrijskih ulicah, ki so
značilne za rudarska mesta. Pot nas je vodila po gozdu. Po 20 minutah hoje smo prispeli na križišče, kjer
smo naredili odmor. Razdelili smo se v dve skupini. Vsaka skupina je nadaljevala izlet po drugi poti. Na
vrhu pri koči smo se zbrali vsi in pričeli z družabnim delom našega srečanja. Na družabnem delu so se
izvajale družabne igre, kjer so tekmovali mladi planinci. Skupine so bile oblikovane tako, da so tekmovali
mlajši skupaj, starejši skupaj. V skupini so bili po trije predstavniki. Prva igra je bila tekmovanje z
zavezanimi nogami. Naslednja igra je bila preverjanje znanja iz planinstva. Ena od družabnih iger je bila
tudi vlivanje vode v plastenko. Mladi planinci so se preskušali tudi v moči, saj so vlekli pravo plezalno vrv.
Na koncu je bila podelitev priznanj in nagrad. Preden zaključim z opisom, moram povedati, da smo bili na
vrhu postreženi z dobrim toplim čajem in prejeli smo majice Planinskega društva Idrija. V dolino smo
sestopali vsi po eni poti. Srečanje smo zaključili v Idriji ob 15.00.

Gorazd Lapanja

 PO MO Gorenjska:

Skupna tura mladinskih odsekov Gorenjske

Dvaindvajsetega maja smo se mladi planinci Gorenjske zbrali na Bohinjski Beli z namenom, da po dolgem
času skupaj odkrijemo nov košček Gorenjske. Odpravili smo se na Galetovec  izredno lep razgledni vrh, s
katerega se vidi vsaj polovica Gorenjske, predvsem pa nam ponuja prekrasen pogled na Bled z okolico. Za
vodenje sta tokrat skrbela Luka in Janez, za ťgalamoŤ pa bohinjski četrtošolci. Po dobrih dveh urah hoje
smo prisopihali na vrh Galetovca, zazrli smo se v prelepo belino oblaka, ki se je dvigal ob razgledni
ploščadi odrezanega vrha. Če ni bilo razgleda, smo se pa lotili nahrbtnikov oziroma malice. Po malici smo
bili nagrajeni z razgledom na Belo in Blejsko jezero. Mladi planinci pa so nam predstavili delovanje svojih
planinskih skupin. Ker se je vse bolj temnilo in je dež že kar silil iz oblakov, smo se odločili za sestop.
Bohinjci smo krenili proti Gorjušam, ostali Gorenjci pa proti izhodišču, vendar tokrat po drugi poti. Ko
smo se rahlo utrujeni posedli po avtobusu, so tisti zgoraj odprli pipce in dež je pomočil cesto ter streho
avtobusa. Mi pa smo se suhih riti odpeljali proti toplemu domu.

Za PO MO
Andrej Rožič

 PO MO Savinjske:

RAZPIS ZA DRUŽINSKI TABOR

PO MO S MDO organizira družinski planinski tabor Lokve 2004 (947 m), ki se bo dogajal v okviru XXI.
Tabora mladih planincev od 17.-24.julija 2004 na Trnovskem gozdu!
Planinski družinski tabor je namenjen družinam naših članov PD Savinjskega MDO, ki bi radi doživeli
aktiven dopust v gorskem okolju Trnovskega gozda s somišljeniki iz celotnega Savinjskega MDO- ja, pod
vodstvom izkušenih vodnikov PZS.
Šotorenje na izbranem tabornem prostoru, druženje ob spoznavanju gorske narave, spoznavanju
kulturnih in zgodovinskih značilnosti pokrajine, pohodih, igrah, kopanju, preživljanju večerov ob
tabornem ognju in igranju skritega prijatelja, ob vsej oskrbi, so glavne značilnosti tega tabora.
Stroški 7- dnevnega bivanja znašajo 18.000,00 SIT za odrasle, 10.000,00 SIT za otroke nad 10 let starosti,
mlajši otroci imajo udeležbo brezplačno! V ceno je vključena celotna oskrba s prehrano, prevozi,
zavarovanje, ogledi in stroški organizacije. V primeru krajšega bivanja znašajo stroški 2.500,00 sit na
dan/osebo! Odhod z avtobusom je ob 7.00 iz Celja izpred Glazije!
Podrobnosti in ostale informacije dobite pri vodjih družinskega tabora: Dušič Martin, Šlabor 21, Nazarje,
email: telcom@siol.net, 041/617-656 in Teržan Robert, Rečica ob Savinji 52, Rečica ob Savinji, e-mail:
hribi1122@volja.net, 041/606-391.
Rok prijave s poimenskimi prijavami in dokazilom o plačilu je do 15. junija 2004 oz. do zasedenosti, ker je
število omejeno!

Robert Teržan

 PO MO Koroške:

Koroški PO MO trenutno še bolj usmerja svoje moči v vse Koroški Tabor in tukaj ponujamo uradno objavo
:AKO PREŽIVETI V GORSKI NARAVI ( Gorniški tabor za dijake in študente )
Vse, ki ste stari od 15 do 25 let, in bi radi po bliže spoznali gorsko naravo, načine varnega gibanja in
preživetja v gorah. Ob enem pa bi se radi preizkusili v pohodništvu in orientaciji.
PO MO Koroške vabi, da se od 15. do 19. julija 2004 udeležite gorniškega tabora KAKO PREŽIVETI V
GORSKI NARAVI, ki bo našel svoj dom v koči na Grohatu pod Raduho.
Trenutke, ko se ne bomo potikali po okoliških vrhovih in planinskih poteh, si bomo krajšali z družabnimi
večeri ob tabornem ognju, astronomskim večerom, diapozitivi in še in še .

Vabljeni, da se skupaj naučimo kako preživeti in nenazadnje tudi preživimo v gorski naravi !

Rok prijave : 5. julija 2004, Okvirna cena tabora : 15 000 SIT ( v primeru sofinanciranja bo nižja
), Informacije in prijave: Neva_Zupanc@hotmail.com

MLADINKI ODSEKI

Mladinski odsek PD Nova Gorica organizira PLANINSKI TABOR TRENTA (za srednješolce in študente)

Tabor bo potekal na področju Julijskih Alp, in sicer po vrhovih nad Trento. Spali bomo v šotorih,
vmes pa se povzpeli na večino tamkajšnjih dvatisočakov: Zadnjiški Ozebnik, Jalovec, Škrlatico,
Prisank (odvisno od vremenskih razmer). V taboru bomo imeli še športne aktivnosti, ogled
muzeja, prikaz tehnike plezanja, itd
KDAJ? 20.  30. Julij 2004
ZA KOGA? Za vse srednješolce in študente , ki bi radi preživeli nepozabnih deset dni v slovenskih gorah,
hkrati pa se zabavali in uživali v gorski lepoti.
ŠT. UDELEŽENCEV: je omejeno na 40.
OPREMA: planinska (nahrbtnik, čevlji, topla oblačila, rezervna oblačila, kapa, rokavice, sončna očala,
spalna vreča, armafleks, krema za sonce), nekaj kondicije in veliko dobre volje (seznam dobite dodatno po
pošti).
PRISPEVEK: 27.000 SIT, ( lahko v dveh obrokih)
POGOJI ZA UDELEŽBO: plačana članarina na Planinskem društvu za leto 2004!

PRIJAVE IN INFORMACIJE:
041/393- 404, David Kravina
031/752- 641, Iztok Ušaj
Vodstvo tabora:
David Kravina in Iztok Ušaj

IZ NAŠIH LOGOV

 Tabor, letnik XLIX, leto 2004
- Po medvedjih sledovih do jame, Urška in Andrej Stritar, str. 28
 OTROK IN DRUŽINA, št. 5, maj 2004
- Malčki na gorskih poteh, Igor Fabjan, str. 8
 PIL PLUS, letnik 56, maj 2004
- Lukič zmagal že petič, str.16
 GEA, letnik XIV, maj 2004
- Čez Kozice na Kuželjsko steno, Dario Cortese, str. 36

Vesna Lenart

Mladinsko prilogo izdaja:
Mladinska komisija PZS

Za vas so se v tokratni številki trudili:
Natalija Marovt,
Zdenka Mihelič,
Vesna Lenart,
Andrej Rožič,
Nina Ozimic,
Boris Ban,
Aleš Pregel

Na 12 strani papirja je prispevke spravil:
Aleš Pregel

Kratke prispevke, pohvale, ideje in pobude, pošljite po e-pošti: Mladinska.komisija@pzs.si ali pa
po ťnavadni poštiŤ na naslov MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana

SLOVENSKO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
ŠOŠTANJ 2004

V nedeljo, 23. maja 2004, se je malo pred 17. uro z razglasitvijo rezultatov pri Andrejevem domu
na Slemenu zaključilo sedmo Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje v organizaciji
Planinskega društva Šoštanj in Mladinske komisije pri Planinski zvezi Slovenije. Na to največje
planinsko tekmovanje v Sloveniji se je prijavilo 106 ekip, tudi zaradi ne najugodnejšega vremena
pa se ga je udeležilo 86 ekip oz. skupno 351 tekmovalcev iz celotne Slovenije.

S tekmovanjem so mladinci in mlajši člani ter ekipe v težji odprti kategoriji pričeli v soboto s
startom pri župnijski cerkvi Sv. Mihaela v Florjanu. Trasa proge je potekala čez Skorno in Lepo
Njivo do Belih Vod, tekmovalci pa so na kontrolnih točka reševali praktične naloge iz planinskih
vozlov, orientacije in poznavanja planinskih koč. V večernem delu so reševali teste iz Planinske
šole, splošnega planinskega znanja, poznavanja zgodovine planinstva iz zahodnega dela Šaleške
doline, varstva narave ter vrisovanja točk na karte. Nočna tekma je bila zaradi dežja in
premočenih tekmovalcev (že na dnevni tekmi so tekmovalci tekmovali v dežju) odpovedana.
Tekmovalci so nato prespali v podružnični osnovni šoli v Belih Vodah in se naslednji dan podali
na progo do Andrejevega doma na Slemenu, kjer je bil tudi cilj tekmovanja.
Za vse ostale kategorije (osnovnošolci, starejši člani, družine in tekmovalci v lažjih odprtih kategorijah) se
je tekmovanje pričelo v nedeljo s startom pri podružnični osnovni šoli v Topolšici. Proge so potekale
preko Topolšice, Florjana in Zavodenj do Andrejevega doma na Slemenu 1052m. Tudi v teh kategorijah
so tekmovalci reševali teste zgoraj omenjenih tem in na kontrolnih nalogah izvajali praktične naloge iz
orientacije, prve pomoči, varstva narave, vozlov ter poznavanja planinskih koč in gorstev.

Med čakanjem na razglasitev rezultatov je potekal tudi posvet planinskih orientacistov, na katerem so
predstavniki iz vse Slovenije obravnavali problematiko organizacije planinskih orientacijskih tekmovanj in
preučili možnosti za pridobitev finančnih sredstev iz občinskih proračunov.

Vse tekmovalce in organizatorje so na koncu pozdravili in razglasili končne rezultate Milan Kopušar,
župan občine Šoštanj in poslanec v Državnem zboru RS, Jure Cencelj, predsednik Mladinske komisije pri
Planinski zvezi Slovenije, Dušan Prašnikar, vodja Odbora za orientacijo pri Mladinski komisiji PZS in Bojan
Rotovnik, predsednik Planinskega društva Šoštanj.

Končni rezultati SPOT 2004:

Kategorija A (učenci do vključno 6. razreda OŠ)
Uvrstitev
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12

Društvo

PD BOČ KOSTRIVNICA
PD GORNJA RADGONA
PD POLZELA
PD LAŠKO
PD RADOVLJICA
PD RUŠE
PD VRANSKO
PD VUZENICA
PD GORNJI GRAD
PD PREVALJE
PD VINSKA GORA
PD SLIVNICA PRI CELJU
PD DOBROVLJE BRASLOVČE

Kategorija B (učenci 7., 8. in 9 razreda OŠ)
Uvrstitev
Društvo
1
PD DOBROVLJE BRASLOVČE
2
PD BOČ KOSTRIVNICA
3
PD PODNANOS
4
PD LAŠKO
5
PD PTUJ
6
PD RAVNE NA KOROŠKEM
7
PD ZABUKOVICA
8
PD RUŠE

Točke
376
358
336
329
265
258
241
241
217
215
168
163
disk

Točke
436
366
357
344
287
280
272
268

PD PREVALJE
PD OŽBALT KAPLA
PD SLOGA ROGATEC
PD VIPAVA
PD VINSKA GORA
PD LJUBNO OB SAVINJI

249
186
175
disk
disk
disk

Kategorija C (od 1. letnika SŠ do 26. leta starosti)
Uvrstitev
Društvo
1
PD LAŠKO
2
PD DOMŽALE
3
PD GORNJI GRAD
4
PD ŽALEC
5
PD LJUBLJANA MATICA
6
PD POLJČANE
7
PD ZABUKOVICA
8
PD VIPAVA
9
PD SLOGA ROGATEC
9
PD DOBROVLJE BRASLOVČE
11
PD PTUJ
12
PD DRAVOGRAD
13
PD AJDOVŠČINA
14
PD ZAGORJE
15
PD SLIVNICA PRI CELJU

Točke
703
530
470
419
415
380
346
299
237
237
232
185
77
19
3

Kategorija D (mlajši člani do 39. leta starosti)
Uvrstitev
Društvo
1
PD VELENJE
2
PD SLIVNICA PRI CELJU
3
PD LOVRENC NA POHORJU
4
PD ZABUKOVICA
5
PD POLJČANE
6
PD ŠEMPETER

Točke
579
506
356
254
228
104

Kategorija E (starejši člani - nad 40. let)
Uvrstitev
Društvo
1
PD POLZELA
2
PD GORNJI GRAD
3
PD RUŠE
4
PD DOBROVLJE BRASLOVČE
5
PD PTUJ
6
PD LJUBNO OB SAVINJI
7
PD OŽBALT KAPLA
8
PD BOČ KOSTRIVNICA
PD SLOGA ROGATEC

Točke
554
502
435
402
370
356
346
195
disk

9
10
11

Kategorija F (družine)
Uvrstitev
Društvo
1
PD RUŠE
2
PD DOBROVLJE BRASLOVČE
3
PD NAZARJE
4
PD PTUJ
5
PD SLOGA ROGATEC

Točke
436
419
407
329
177

Kategorija G1 (lažja odprta kategorija-zah.proga)
Uvrstitev
Društvo
1
PD VINSKA GORA
2
LUMPIJI
3
PD POLZELA
4
PD VIPAVA
5
PD ZABUKOVICA 1

Točke
437
402
393
381
367

Kategorija G2 (lažja odprta kategorija)
Uvrstitev
Društvo
1
PD VRANSKO
2
PD BOČ KOSTRIVNICA
3
PD ZABUKOVICA 1
4
PD GORNJA RADGONA 1
5
PD GORNJA RADGONA 2
6
PD OŽBALT KAPLA
7
PD SLOGA ROGATEC 2
8
PD SLOGA ROGATEC 1
PD PTUJ
PD ZABUKOVICA 2

Točke
487
417
390
332
318
305
191
51
disk
disk

Kategorija H (težja odprta kategorija)
Uvrstitev
Društvo
1
GRS CELJE
2
PZS INŠTRUKTORJI 1
3
PZS INŠTRUKTORJI 2
4
PD VRANSKO
5
PD PODNANOS
6
PD LJUBLJANA MATICA
7
DT RAŠIŠKEGA RODU
8
PD NOVA GORICA
9
PD SLOGA ROGATEC

Točke
653
608
592
444
402
289
275
10
8

ABSOLUTNA RAZVRSTITEV SPOT 2004
Uvrstitev Kategorija
Društvo
1
C
PD LAŠKO
2
H
GRS CELJE
3
H
PZS INŠTRUKTORJI 1
4
H
PZS INŠTRUKTORJI 2
5
D
PD VELENJE
6
C
PD DOMŽALE
7
D
PD SLIVNICA PRI CELJU
8
C
PD GORNJI GRAD
9
H
PD VRANSKO
10
C
PD ŽALEC
11
C
PD LJUBLJANA MATICA
12
H
PD PODNANOS
13
C
PD POLJČANE
14
D
PD LOVRENC NA POHORJU
15
C
PD ZABUKOVICA
16
C
PD VIPAVA
17
H
PD LJUBLJANA MATICA
18
H
DT RAŠIŠKEGA RODU
19
D
PD ZABUKOVICA
20
C
PD SLOGA ROGATEC
21
C
PD DOBROVLJE BRASLOVČE
22
C
PD PTUJ
23
D
PD POLJČANE
24
C
PD DRAVOGRAD
25
D
PD ŠEMPETER
26
C
PD AJDOVŠČINA
27
C
PD ZAGORJE
28
H
PD NOVA GORICA
29
H
PD SLOGA ROGATEC
30
C
PD SLIVNICA PRI CELJU

Točke
703
653
608
592
579
530
506
470
444
419
415
402
380
356
346
299
289
275
254
237
237
232
228
185
104
77
19
10
8
3

Organizacija Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja zahteva veliko dela in finančnih
sredstev. V organizacijo in izvedbo tekmovanja sta največ dela vložila Andreja Konovšek (vodja) in Bojan
Rotovnik (tehnični vodja), v ožjem organizacijskem odboru je sodelovalo še pet članov (Barbara Mavsar,
Brina Jerič, Matej Kortnik, Jure Grudnik in Janez Kugonič), skupno pa je na pri sami izvedbi pomagalo
okoli 40 aktivnih članov Planinskega društva Šoštanj.

Tekmovanje so podprli: Fundacija za šport in Občina Šoštanj (glavna pokrovitelja), Kmetijska
zadruga Šaleška dolina z.o.o., založba Sidarta, založba Znanstveno raziskovalnega centra SAZU,
Hervis, Mlekarna Celeia, Pekarna Presta, Pekarn in trgovina Roter, ERA d.d., Termoelektrarna
Šoštanj, Gostilna in pizzerija Kajuh, Zavod za kulturo Šoštanj, GRSS  postaja Celje, Geodetski
zavod Celje in Planinska zveza Slovenije ter planinska društva Ljubljana Matica, Maribor
Matica, Celje Matica, Domžale in Kranj.

Pomagali so nam tudi taborniki rodu Pusti grad Šoštanj, krajevne skupnosti Bele Vode, Topolšica in
Šentvid, podružnični osnovni šoli v Belih Vodah in Topolšici, gasilci PGD Lokovica in Topolšica ter
župnijski urad Sv. Mihaela Šoštanj.

Vsem hvala in nasvidenje na Slovenskem planinskem tekmovanju 2005, ki bo naslednje leto potekalo v
Laškem.

Podrobnejše informacije o tekmovanju in vsi rezultati so dostopni na spletni strani www.orientacija.net.

Andreja Konovšek in
Bojan Rotovnik

VABILO
NA DAN SLOVENSKIH PLANINCEV 2004
NA ŽAVCARJEVEM VRHU
Dan slovenskih planincev
bo
11. septembra 2004
na Žavcarjevem vrhu
s pričetkom ob 11,00 uri

ORGANIZATOR LETOŠNJEGA DNEVA SLOVENSKIH PLANINCEV JE PLANINS-KO
DRUŠTVO MARIBOR MATICA. VEČ O PRIREDITVI BOSTE LAHKO PREBRALI V
NASLEDNJI ŠTEVILKI OBVESTIL PZS.
NASVIDENJE NA ŽAVCARJEVEM VRHU !

OBVESTILO O RAZPISU MŠZŠ

Ministrstvo za šolstvo znanost in šport je 30.4.2004 objavilo nov razpis za zbiranje predlogov za
sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje javne športne infrastrukture v letih 2005, 2006 in
2007. Razpis velja za tiste javne investicije, ki se lahko začnejo izvajati v letu 2005 (oziroma se bodo še

naprej izvajale v tem letu) in se bodo nadaljevale tudi v letih 2006 in 2007. Rok za oddajo prijav je do 9.
julija 2004.
Na razpis planinska društva posamično ne morejo kandidirati, kandidirajo lahko le panožne zveze, to
je v tem slučaju Planinska zveza Slovenije. Prosimo vas, da zato pošljete prijavo investicije za leto 2005
na GK UO PZS do 20. junija 2004, da bo GK lahko pripravila skupno prijavo za Planinsko zvezo Slovenije.
Planinska društva lahko prijavijo le investicije v koče I. in II. Kategorije. GK bo upoštevala le tiste prijave,
ki bodo imele za gradnjo vsa potrebna dovoljenja in dokumentacijo, predračune oziroma ovrednotene
ponudbe in zaključeno finančno konstrukcijo.
Ministrstvo od PZS zahteva naslednje:
-

ožigosan prijavni obrazec, podpisan s strani pooblaščene osebe prijavitelja ( to uredi PZS);

-

podpisan in ožigosan Dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan skladno z Uredbo o
enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS,
št.82/1998 in 86/1998)-( to uredi PZS);

-

dokazilo o lastništvu oziroma o pravici za graditev (pripravi PD);

-

fotokopija lokacijske informacije oziroma izjava, da upravno dovoljenje za poseg v prostor ni
potrebno (pripravi PD);

-

potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze in občinske športne zveze ali občine, potrjeno s
strani pristojnega organa, iz katerega bo razvidna vloga, položaj in pomen investicije v športni objekt
(to uredi PZS);

-

parafiran vzorec pogodbe (to uredi PZS);

-

projektno dokumentacijo in sicer za novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo  vsaj idejno
rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na
format A3) ter tehnični opis;

*za opremo (n.pr. mala čistilna naprava, fotovoltaika, vetrni generator, ogrevanje na sonce..) 
specifikacijo
opreme.
Izšel je že tudi Razpis za kandidaturo za Strukturne sklade EU, kjer je možnih več prijavnih rokov. PZS bo
oddala skupno kandidaturo, najmanjša predračunska vrednost pa mora biti najmanj 300 mio SIT. Več
obvestil pričakujte v kratkem v pisni obliki.
Danilo SBRIZAJ

Na osnovi 14. člena Pravilnika o priznanjih Planinske zveze Slovenije (Obvestila PZS štev.5/2002)
objavljamo

RAZPIS

NAJVIŠJIH PRIZNANJ
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA LETO 2004

I.

SPOMINSKA PLAKETA PZS

Spominska plaketa Planinske zveze Slovenije se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in
izjemne dosežke ob njihovih visokih življenjskih jubilejih (najmanj 60, 65, 70, 75, 80, 85 in več let).
Podeljuje se le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli Zlati častni znak PZS.
Spominska plaketa se podeljuje tudi planinskim društvom ter organizacijam ob njihovih jubilejih za
najmanj 60 letno delovanje.
Spominska plaketa se lahko podeli posamezniku le enkrat. Jubilej mora biti dosežen v koledarskem
letu 2004.

II.

SVEČANA LISTINA PZS

Svečana listina Planinske zveze Slovenije se podeljuje posameznikom ali planinskim organizacijam za
izreden prispevek k razvoju planinske dejavnosti in za življenjsko delo.
Podeljeno je lahko največ 10 Svečanih listin PZS letno.

Predlogi za obe priznanji morajo biti poslani na obrazcu za planinsko priznanje (priloga Pravilnika o
priznanjih PZS) v šestih (6) izvodih pristojnemu Meddruštvenemu odboru najkasneje do 30. septembra
2004.

Meddruštveni odbori morajo k predlogom oblikovati svoja mnenja in celotno gradivo poslati Odboru za
priznanja UO PZS najkasneje do 20. 10. 2004.

Prepozno prispeli predlogi ne bodo obravnavani!

O dodelitvi razpisanih priznanj bo odločal Upravni odbor Planinske zveze Slovenije.

Priznanja bodo podeljena na posebni slovesnosti ob koncu leta 2004.

ODBOR ZA PRIZNANJA PZS
Predsednik:
Jože MELANŠEK

OPOZORILO:

Čistopis Pravilnika o priznanjih PZS je objavljen v teh Obvestilih PZS in na spletni strani www.pzs.si

OBVESTILO
DRUŠTVENIM DELAVCEM

1.

V nedeljo, 06.06.2004 smo aktivirali prenovljene spletne strani Planinske zveze Slovenije na
naslovu www.pzs.si. Proces prenavljanja še ni končan, za aktiviranje pa smo se odločili zato, da
bi prenovo pospešili in čimprej dokončali. Prosimo, da strani pazljivo pregledate in nam, čimprej
mogoče, sporočite vsebinske in formalne pripombe oz. pošljete manjkajoče materiale, kolikor
zadevajo vaše področje.
Nove spletne strani PZS so bile zasnovane pred letom in pol, medtem pa so se na področju
spletnih tehnologij uveljavile nekatere novosti in racionalnejši pristopi. Zato bomo v naslednjih
14 dneh zbrali in uredili tudi vse vaše pripombe oz. sugestije glede vizualne podobe in strukture
strani. Takoj, ko bo vsebinsko polnjenje končano, bomo izvedli še en korak oblikovne 
strukturne prenove.
Predvsem pa prosimo tista planinska društva, ki oskrbujejo planinske koče, da nam pošljejo
eno zadnjih fotografij ali razglednico koče (zaželeno je v digitalni obliki). Potrebovali jo bomo za
objavo v rubriki ťKočeŤ, saj želimo, da bi bile koče predstavljene tako, kot tudi danes izgledajo.
Še posebej pa društvene delavce naprošamo, da pregledajo seznam Planinski društev ter nas
opozorijo na morebitne napake oz. nam sporoče podatke, ki so v vnosni shemi še prazni, pa bi jih
želeli popolniti. Predvsem bi želeli točne podatke o naslovih e-pošt, saj bo takšna povezava člana
z društvom hitrejša in s tem tudi pridobivanje želenih informacij.
Planinska društva tudi obveščamo, da bodo za vnos društvenih akcij, v kolikor bodo želela,
prejela posebno geslo in bodo akcije lahko vnašala sama. Strokovna služba PZS bo poskrbela, da
bodo vse vnesene akcije pravočasno posredovane medijem. Novost, ki jo prinašajo spletne
strani, je tudi možnost, da član izpolni pristopno izjavo in jo društvu posreduje preko e- pošte.
Pristopno izjavo je mogoče tudi le izpisati.

Vse podatke, kakor tudi pripombe oz. sugestije pričakujemo na naslovu e-pošte:
jana.racman@pzs.si. Za vsa morebitna vprašanja pa lahko pokličete na telefon: 01 / 43 45 680.

2.

Računovodstvo PZS ugotavlja, da tudi v letošnjem letu planinska društva ne plačujejo redno
računov za poravnavo prevzetih znamkic, kar povzroča motnje v finančnem poslovanju PZS. Prav
tako ne vračajo izpolnjenih obračunskih listov iz katerih je razviden pregled članstva po
posameznih kategorijah. Ker Odbor za članstvo UO PZS potrebuje pregled stanja članstva
planinske organizacije po kategorijah, vljudno prosimo, da v društvih poskrbite, da bodo
obračunski listi pravočasno vrnjeni Strokovni službi PZS (prvi rok je bil 31.03.2004) oz. najkasneje
do 30.06.2004, ter da bodo tudi računi za prevzete znamkice poravnani v roku. Društva, ki niso
poravnavala vseh obveznosti bodo o tem tudi pisno obveščena.

3.

Društva obveščamo, da je Državni zbor R Slovenije 6.5.2004 sprejel Zakon o dohodnini - EPA
1088-III (ZDoh-1), ki prinaša kar nekaj novosti. Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije (Ur.l., št. 54/20.05.2004), uporablja pa se od 1. januarja 2005
dalje, razen določbe 145. člena tega zakona, ki se uporablja od 1. maja 2004 dalje in določbe 148.
člena tega zakona, ki se uporablja od dneva uveljavitve tega zakona dalje .

Jana RACMAN

PRAVILNIK O PRIZNANJIH PZS Z OBRAZCEM JE PRILOGA !

Na podlagi 1. alinee 51. in 78. členom Statuta Planinske zveze Slovenije je Upravni odbor Planinske
zveze Slovenije na svoji 12. seji dne, 07.04.2000 sprejel Pravilnik o priznanjih PZS, na 19. seji UO PZS, dne
16.03.2001 ter na 25. seji UO PZS, dne 19. 04. 2002 pa spremembe in dopolnitve.

PRAVILNIK O
PRIZNANJIH
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
(čistopis)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Planinska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu PZS) s tem pravilnikom določa priznanja Planinske
zveze Slovenije, merila za podeljevanje priznanj, postopek, organe pristojne za podeljevanje priznanj in
evidenco o podeljenih priznanjih.

2. člen
Priznanja PZS se podeljujejo posameznikom, planinskim društvom, podjetjem, združenjem in drugim
organizacijam za:

- delo, dejanja, ki krepijo planinsko organizacijo predvsem na področju dela z mladimi, na področju
vzgoje in izobraževanja, večje varnosti v gorah in drugih oblik planinske dejavnosti,

- za dolgoletno uspešno delo v planinski organizaciji oziroma za planinsko organizacijo,

- razvijanje mednarodnega sodelovanja na področju planinstva in alpinizem,

- za izjemne dosežke na področju alpinizma in za športne dosežke,

- za publicistično delo na področju planinstva in alpinizma,

- za izjemne dosežke na drugih področjih planinske dejavnosti.

3. člen
Priznanja PZS so:
- Pismena pohvala PZS
- Bronasti častni znak PZS
- Srebrni častni znak PZS
- Zlati častni znak PZS
- Jubilejna listina
- Spominska plaketa PZS
- Svečana listina PZS
- Častni član PZS

PZS lahko ob izjemnih priložnostih podeli tudi posebna priznanja PZS.

Priznanja komisij so opredeljena v posebnih pravilnikih, ki urejajo pogoje za podeljevanje, oblike
priznanj in načine podelitev.

II. PRIZNANJA PZS

4. člen
Pismena pohvala se podeljuje posameznikom, planinskim društvom, podjetjem in drugim organizacijam
za uspešno delo na področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.

Pismena pohvala PZS je tiskana na belem umetniškem kartonu formata 250 x 350 mm, uokvirjena s
srebrno črto, na zgornji tretjini strani natisnjeno silhueto severne triglavske stene. 2/3 diplome pa
izpolnjuje reliefno vtisnjen grb PZS, napis "Planinska zveza Slovenije" in mesto za vpis podatkov.

5. člen
Bronasti častni znak PZS se podeljuje posameznikom za daljše, vsaj petletno, uspešno delo na
področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.

Bronasti častni znak je znak PZS, opisan v 11. členu statuta PZS, z bronasto vejico na desni strani znaka in
bronasto osnovo.

Prejemnik bronastega znaka dobi tudi diplomo, natisnjeno na belem umetniškem kartonu formata 250 x
350 mm. Na diplomi so vpisani podatki o podelitvi.

6. člen
Srebrni častni znak PZS se podeljuje posameznikom za dolgoletno uspešno delo na področjih opisanih v
2. členu tega pravilnika.

Srebrni častni znak se ob pogojih iz 2. člena praviloma podeljuje posameznikom, ki so že prejeli bronasti
častni znak in je od podelitve minilo najmanj 5 let.

Srebrni častni znak je znak PZS, opisan v 11. členu statuta PZS s srebrno vejico na desni strani znaka in
srebrno osnovo.

Prejemnik srebrnega znaka dobi tudi diplomo, natisnjeno na belem umetniškem kartonu formata 250 x
350 mm. Na diplomi so vpisani podatki o podelitvi.

7. člen
Zlati častni znak PZS se podeljuje posameznikom za izjemne dosežke in dolgoletno uspešno delo na
področjih opisanih v 2. členu tega pravilnika.
Zlati častni znak se ob pogojih iz 2. člena praviloma podeljuje posameznikom, ki so že prejeli srebrni
častni znak in je od podelitve minilo najmanj 8 let.
Zlati častni znak je znak PZS, opisan v 11. členu statuta PZS, z zlato vejico na desni strani znaka in zlato
osnovo.

Prejemnik zlatega častnega znaka dobi tudi diplomo, natisnjeno na belem umetniškem kartonu formata
250x350 mm. Na diplomi so vpisani podatki o podelitvi.
Zlati častni znak PZS se lahko podeli posameznikom tudi za enkratne dosežke oziroma izjemne uspehe,
s katerimi so bistveno prispevali k razvoju in delovanju planinstva in alpinizma, oziroma drugih
planinskih dejavnosti.

8. člen
Jubilejna listina se podeljuje planinskim društvom ob 50 in večletnem jubileju za dolgoletno vzorno in
aktivno delo na predlog pristojnega MDO.

9. člen

Spominska plaketa PZS se podeljuje posameznikom za njihovo uspešno delovanje in izjemne dosežke
ob njihovih visokih življenjskih jubilejih (najmanj 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 let itd.). Spominska
plaketa se podeljuje le posameznikom, ki so za svoje dosežke in delo že prejeli zlati častni znak PZS.

Spominska plaketa se podeljuje tudi planinskim društvom ter organizacijam ob njihovih jubilejih za
najmanj 60 letno delovanje.

Spominska plaketa se posameznikom podeli samo enkrat.

Spominska plaketa PZS je okrogle oblike, izdelana iz brona z reliefnim obrisom severne Triglavske
stene, vejico na levi strani in vgraviranim napisom komu se podeljuje in datumom podelitve.

10. člen
Svečana listina PZS se podeljuje posameznikom in planinskim organizacijam za izreden prispevek k
razvoju planinske dejavnosti in življenjsko delo.

Podeljuje se enkrat letno na posebni svečanosti. Vsako leto se podeli največ 10 svečanih listin PZS.

11. člen
Častni član PZS je najvišje priznanje, ki ga PZS lahko podeli članu planinske organizacije za posebne
zasluge za delo v planinski organizaciji.
PZS lahko izjemoma podeli to priznanje tudi drugemu občanu, tujemu državljanu, predstavniku tuje
države ali organizacije za izredne zasluge za delovanje naše planinske organizacije, njen napredek ali
širjenje ugleda.

Članu planinske organizacije ali drugemu občanu podeli PZS to priznanje na svečan način, praviloma na
Skupščini PZS, tujim državljanom pa ob izrednih priložnostih, ki jih za vsak primer posebej določi UO PZS.

Dobitnik priznanja častni član PZS prejme posebno listino z napisom Častni član PZS, izpisano na
umetniškem ročno izdelanem papirju formata 290 x 410 mm ter Plaketo štirje srčni možje  prvi
pristopniki na Triglav (delo akademskega kiparja Stojana Batiča), vlito v bronu in pritrjeno na ustrezno
podlago v lesenem okvirju. Na dodatni kovinski ploščici je vgravirano ime in priimek prejemnika priznanja
ter kraj in datum podelitve.

O podelitvi priznanja Častni član PZS odloča UO PZS le na predlog odbora za priznanja PZS.

ORGANI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ

12. člen
Planinska priznanja podeljuje Upravni odbor Planinske zveze Slovenije, med dvema sejama Upravnega
odbora pa Predsedstvo PZS.

Predsedstvo PZS lahko odloča o podelitvi vseh priznanj razen o podelitvi spominske plakete in svečane
listine PZS.

O podeljenih priznanjih enkrat letno poroča UO PZS.

13. člen
O podelitvi priznanj komisij PZS odločajo komisije, Upravni odbor oziroma Predsedstvo pa ugotovita
podelitev priznanj posameznih komisij.

14. člen
Upravni odbor imenuje Odbor za priznanja PZS, ki ga sestavljajo: predsednik Odbora in štirje člani.

Naloge odbora so:
- pregled in priprava predlogov za priznanja PZS in posredovanje predlogov v obravnavo in odločanje
Upravnemu odboru, oziroma Predsedstvu PZS,

- zbiranje predlogov za druga družbena odlikovanja in priznanja ter daje k predlogom mnenje in
priporočila,

- spremljanje evidence o podeljevanju priznanj PZS in komisij PZS,

- opravljanje drugih nalog, ki so povezane s priznanji.

15. člen
Priznanja PZS se podeljujejo na podlagi javnega razpisa ali na predlog predlagatelja.

16. člen
Predlagatelji za podelitev priznanj PZS so lahko posamezniki, člani PZS, meddruštveni odbori planinskih
društev, organi PZS, in druge organizacije.

17. člen
Predlagatelj mora poslati predlog za planinsko priznanje na predpisanem obrazcu v dveh izvodih
meddruštvenemu odboru, ki ga s svojim mnenjem posreduje Odboru za priznanja PZS.

V izjemnih primerih se lahko pošlje predlog neposredno Odboru za priznanja PZS.

Odbor lahko po proučitvi predloga stopnjo priznanja spremeni.

18. člen
Predlog mora biti posredovan Meddruštvenemu odboru svojega področja najmanj 2 meseca pred želeno
podelitvijo priznanja. MDO mora oblikovati svoje mnenje v 1 enem mesecu po prejemu predloga, organi
PZS pa morajo o predlogu odločiti v enem mesecu po prejemu predloga in mnenja MDO.

Priznanja izročajo praviloma člani Predsedstva Upravnega odbora PZS, ali po pooblastilu tudi drugi
planinski funkcionarji na slavnostnih sejah, občnih zborih in drugih pomembnih prireditvah.

19. člen
Planinska društva ali druge planinske organizacije ne smejo izdelovati ali podeljevati priznanj, ki bi imele
videz priznanj PZS ali komisij PZS.

EVIDENCA

20. člen
O podeljenih planinskih priznanjih vodi strokovna služba PZS ustrezno evidenco v kateri so podatki o
odlikovancu, planinskem društvu in o vrsti podeljenih priznanj.

21.člen

Strokovna služba PZS je dolžno na zahtevo društva posredovati podatke o priznanjih PZS, ki so jih prejeli
njihovi člani.

Planinska društva morajo strokovni službi PZS sproti sporočati spremembe podatkov, ki jih vsebuje
evidenca odlikovancev.

PREHODNE DOLOČBE

22. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih, ki ga je na 9. seji 21. in 22.2.1992
sprejel UO PZS.

23. člen
Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Obvestilih PZS.

PREDSEDNIK PZS:
mag. Franci Ekar

ŠTEVILKA: UO/0187/0578
DATUM:

19.04.2002

PLANINSKO DRUŠTVO
───────────────────────────────

P R E D L O G
ZA PLANINSKO PRIZNANJE

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════=

1. PRIIMEK IN IME
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. DAN, MESEC IN LETO ROJSTVA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. KRAJ IN NASLOV
STALNEGA PREBIVALIŠČA
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4. NARODNOST
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5. POKLIC
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6. PRIDOBITEV NAZIVA V PZS
(mentor, inštruktor, vodnik, itd.)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

7. NAZIV ORGANIZACIJE ALI
PODJETJA, KJER OSEBA DELA
----──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8. ČLAN PLANINSKE ORGANIZACIJE OD LETA
──--─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9. DOSEDANJA PLANINSKA PRIZNANJA
IN DRUGA ODLIKOVANJA (naziv, leto)
───---────────────────────────────────────────────────────────────────────────

10. ZA KATERO PRIZNANJE SE PREDLAGA
────---───────────────────────────────────────────────────────────────────────

11. OBRAZLOŽITEV

12. NAZIV POBUDNIKA PREDLOGA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

13. ČLAN PZS* JE SPREJEL SKLEP O PREDLOGU PRIZNANJA NA SEJI, DNE______________________________

PODPIS
MP

───────────────────

__________________________________________________________________________________________________

14. MEDDRUŠTVENI ODBOR SOGLAŠA S PREDLOGOM, OZIROMA
PREDLAGA NASLEDNJO SPREMEMBO OZ. DOPOLNITEV:

DNE
───────────────

MP

PODPIS PREDSEDNIKA MDO

───────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15. ODBOR ZA PRIZNANJA PREDLAGA UPRAVNEMU ODBORU PZS NASLEDNJE PRIZNANJE
DNE

──────────────────────

ODBOR ZA PRIZNANJA PZS
MP

PREDSEDNIK

────────────────────

_______________________________________________________________________________________________
* član PZS (po 1. členu Statuta PZS)

