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AKTUALNO

PLANINE DAJEJO

ϒ

nudijo umik v samoto, ko sami spoznavamo naravo, sebe, razmišljamo, se preizkušamo;

ϒ

omogočajo nam, da se pridružimo drugim  na kočah, ali že na začetku poti, tako doživljamo
planine drugače, skupaj, obogateni s prijateljstvom;

ϒ

približamo se jim lahko z delom v društvih  kot člani, vodniki, odborniki, člani komisij, skrbniki
koč, vzdrževalci poti, mentorji na šolah, - so obdobja, ko lahko tako vračamo planinam, da
usmerimo na njihova pota še druge;

ϒ

in nazadnje, pod njihovim okriljem se zberemo vsi Slovenci tudi s takšnimi srečanji, ko pokažemo,
da je hoja v gore več kot zgolj osebno doživetje; prispevamo k tradiciji slovenstva, ki jo sooblikuje
tudi naš odnos do gora;

ϒ

naše gore so del velikih evropskih gorstev Alp, Dinarskega sveta, obrobja Panonske nižine in nas
tako že od nekdaj povezujejo z Evropo, v katere večji, povezan del, smo vstopili letos.

Upam, da bomo v društvih, povezanih v Planinsko zvezo Slovenije, še znali združiti in povezati interese
vseh, ki smo na kakršen koli način povezani s planinami. Upam zato, ker bomo tako tudi z našo tradicijo
in odnosom do gora dali prispevek Evropskim narodom. Če tega ne bomo storili mi, bo to hotela neka
druga, nova zveza.

V Matici smo ponosni, da nam je PZS zaupala organizacijo letošnjega Dneva slovenskih planincev. Ne
zgolj zato, ker bomo tako najlepše proslavili obletnico koče, ki s svojo lego, podobo in ponudbo
predstavlja in ohranja tradicijo planinstva v tem predelu Slovenije, ampak zato, ker je priprava takšnega
srečanja tudi izziv. Ne mislim le organizacijsko,ampak izziv za društvo, ki ob takšni prireditvi preveri
svoje delovanje in sposobnost. Preveri, koliko ljudi v njem aktivno deluje, da jih je mogoče povezati ob
takšnem dogodku. Sedaj, ko smo tik pred srečanjem, vemo, da smo ta del izziva zmogli, veliko članov nas
je sodelovalo v pripravah in upamo, da boste vsi udeleženci preživeli z nami lep, sproščen dan v druženju
in naravi.

Vabimo Vas, da pridete na

DAN SLOVENSKIH PLANINCEV 2004,

ki bo pri Koči na Žavcarjevem vrhu
11. septembra 2004
Kulturni program bo pripravil, vodil, zaigral in zapel igralec Jure Ivanušič z Dravskimi splavarji.

Pozdravili Vas bomo:
o
o
o

predsednik PD MARIBOR MATICA - dr. Andrej Koren;
župan mesta Maribor - Boris Sovič;
predsednik PZS - mag. Franci Ekar.

Slavnostni govornik bo dr. Slavko Gaber, minister za šolstvo, znanost in šport.

Ogledali si boste:

ϒ

razstavo o Dravi nekoč in danes,

ϒ

razstavo o divjem petelinu,

ϒ
ϒ

prikaz oglarjenja,
razstavo o zeliščih Kozjaka,

ϒ

predstavitev dela Gorske reševalne
službe Slovenije,

ϒ

dejavnost vodnikov PZS,

ϒ

predstavitev mladinskih taborov

ϒ

predstavitev Planinske založbe.

ORGANIZIRANI DOSTOPI DO KOČE NA
ŽAVCARJEVEM VRHU

ŠOBROV DVORŽAVCARJ EV VRH, 1 ur a in 30 minut hoje
Od Bresternice do Šobrovega dvora vodi 7 km asfaltne ceste. Pot zavije v levo, pelje zložno skozi gozd,
mimo osamljenih kmetij, in ko pridemo iz gozda, smo že tik pred kočo.
Ob izhodišču te poti bo parkirišče za osebne avtomobile.

JELOVEC (žaga)ŽAVCARJ EV VRH, 2 ur i in 30 minut hoje
Peljemo mimo Bresternice (smer Dravograd) in ko prečkamo most, smo na izhodišču poti. Do tod vozi
tudi mestni avtobus. Prvi del poti je asfaltiran do kmetije Rožič. Naprej hodimo po makadamski cesti, 10
minut pred kočo zavije pot skozi redek gozd.

DOBAJEV MLIN (Lovski dom)ŽAVCARJ EV VRH, 1 ur a in 30 minut hoje
Peljemo do Bresternice, mimo trgovskega centra, nato ob Bresterniškem potoku približno 7 km. Ob tabli,
ki označuje Pot čez Kozjak, parkiramo. Pot vodi čez potok, strmo skozi gozd. Pri kmetiji Vrabl pridemo na
točko z lepim razgledom na zahodne Slovenske gorice in Avstrijo. Sledimo markacijam in smo kmalu pri
koči.

Do izhodišč teh poti bo možen prevoz z avtobusi, zagotovljen bo tudi prevoz s posebnimi avtobusi.
Dostop do koče z avtomobili ne bo mogoč.

PARKIRIŠČA

Za osebne avtomobile
Ob Pedagoški fakulteti in v Bresternici
Ob izhodišču poti Šobrov dvor

Za avtobuse,
Gaj

LOKALNI AVTOBUSI
Do Šobra
Kolodvor ob 7.00, 8.45
Parkirišča ob Pedagoški fakulteti:
7,15, 8.00, 9.00
Bresternica: 7.25, 8.10, 9.30
Povratek do Bresternice, Pedagoške fakultete, kolodvora
Šober 16.30 (veza za vlak) 18.00, 19.00

VOZNI RED SOBOTNIH VLAKOV V MARIBOR

Ljubljana
5.50

Celje
7.25

Maribor
prihod 8.29
odhod 17.20
odhod 20.25

Celje
18.23
21.28

Ljubljana
20.03
23.17

ZA REZERVACIJE PRENOČIŠČ POKLIČITE NA TELEFON 051 338 523

PD MARIBOR MATICA
predsednik: Andrej KOREN

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

POVABILO
VSEM
PLANINKAM
IN
PLANINCEM TER OSTALIM
LJUBITELJEM GORA

Jubileji, ki so za nami in tudi pred nami, saj bomo v letu,
ki prihaja praznovali 110-letnico najstarejše slovenske
revije Planinski vestnik in 110-letnico postavitve
Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, so zagotovo tudi ogledalo stanja današnjega slovenskega
planinstva, kot pospeševalca širjenja planinskih idej in dejanj. Doseženo je, da je planinstvo spoštovano,
ter da so dejavnost in programi, ki se izvajajo razpoznavni in cenjeni. Kljub temu, da smo po površini
majhna država, smo z delom in rezultati v planinstvu, kot množičnem športu lahko zadovoljni.
Na izražene želje številnih planincev smo se leta 2002 - ob Mednarodnem letu gora odločili obuditi
vsakoletna srečanja slovenskih planincev. Letošnje bo na Žavcarjevem vrhu v organizaciji planinskega
društva Maribor Matica. Vljudno Vas vabim, da se srečanja udeležite.
Zato drage planinke, dragi planinci in ostali ljubitelji gora nasvidenje 11. septembra 2004 na
Žavcarjevem vrhu.

mag. Franci EKAR, predsednik PZS

OD PREKMURJA DO PRIMORJA
ZA ŽIVLJENJE ZDRAVO

V GORSKO NARAVO V LETU 2004

V Domu Planika pod Triglavom je bila 26. avgusta 2004 slovesnost ob zaključku akcije od Prekmurja
do Primorja in v spomin na štiri srčne može  prvopristopnike, ki so pred 226 leti osvojili vrh našega
očaka  Triglava.

To je bila le ena od prireditev s katerimi je Planinska zveza
Slovenije v letošnjem letu želela povečati zanimanje za planinsko
dejavnost, saj ima planinstvo, kot športno  rekreacijska
dejavnost, ki temelji na doživljanju narave, kot posebne vrednote,
neprecenljiv pomen za ohranjanje kulturnega in etičnega odnosa
ljudi do narave in je eden od temeljev okoljevarstvenega gibanja.
Planinstvo bistveno prispeva k trajnemu razvoju gorskih območij, saj je za prebivalce gora pomemben
dejavnik gospodarsko-turističnega razvoja.

Z motom ťZa življenje zdravo v gorsko
naravoŤ je potekala akcija od 1. maja 2004 do 26.
avgusta 2004  torej - od vstopa Slovenije v EU do 226-letnice štirih prvopristopnikov na vrh
Triglava. V tem času je bilo organiziranih 81
prireditev, katerih se je udeležilo 31.600 planincev.
V spominsko vpisno knjigo pa se je vpisalo 9.700
udeležencev. Vse to pa pomeni, da je ob pripravi in

izvedbi prireditev/akcij sodelovalo preko 50.000 oseb. Organizatorji posameznih prireditev so se izkazali
tudi ob zelo slabem vremenu (v kar 21 prireditvah). Namen akcije je bil v celoti dosežen, za kar gre
zahvala vsem organizatorjem, tako tistim, ki so bdeli nad pripravo materiala za akcijo, kot onim, ki so
akcije izpeljali po navodilih (PD  vodniki, GRS). Da je prva tovrstna akcija PZS uspela gre zahvala tudi
soust
varjalcem gradiv (Jani Racman in Jožetu Stanoniku), ki je bil posredovan MDO in PD. Predsedniki MDO
so s strani PZS prejeli nahrbtnik in majice z logotipom akcije, informativno gradivo Urada vlade za
informiranje Republike Slovenije, zgibanko PZS  Postani naš član, Planinski koledarček 2004, zloženko
s pregledom prireditev ťOd Prekmurja do PrimorjaŤ, komplet zastav (zastavo Slovenije, Planinske zveze
Slovenije in EU), nahrbtnike za vpisni material, vpisni material v mapi ter podlogo za pisanje s priborom
za pisanje in plakate.Z gotovostjo lahko zatrdim,da je bil propagandni material dobro pripravljen.
Zavedati se moramo, da je bila tovrstna akcija izvajana letos prvič, in da ni zameriti nekaterim manjšim
napakam, ki se zgodijo predvsem tam, kjer niso vešči večjih organizacij prireditev.
Koledarček akcij PZS za leto 2004 prinaša preko 400 večjih prireditev, ki jih organizirajo PD, kar
pomeni, da bodo vodniki PZS v tem letu popeljali v gore še vsaj trikrat toliko mladih in starejših
planincev.
Namen akcije je bil dosežen, saj si vsi želimo, da bi bili pohodi, izleti in planinska srečanja v gorah
dobro organizirani in vodeni ob pomoči kadra, ki se redno usposabljajo preko PZS.
Danes je pomen planinstva predvsem v prijetnem, sproščenem in aktivnem preživljanju prostega časa,
v zdravem naravnem in socialnem okolju, v izgradnji svobodne, ustvarjalne in vsestransko razvite
osebnosti, v obnavljanju in ohranjanju psihičnih in telesnih sposobnosti na visoki ravni.
Tudi v bodoče bodo programi PZS predstavili posamezne oblike
dejavnosti, ki bodo temeljile na izboljšanju varnosti v gorah, krepitvi
zdravja ter kakovostnejši planinski dejavnosti, tako v obliki
organiziranih oblik (vodene akcije planinskih društev) za družine,
mlade, veterane  upokojence ipd.. Z vključitvijo v projekt želimo
poudariti prostovoljnost delovanja članov planinske organizacije in izboljšati informiranost o delu celotne
planinske organizacije in dogajanju v gorah.
Odločitev PZS, da se vključi v vseslovenske športno  rekreacijske akcije z organiziranimi pohodi, se
je v letu 2004 pokazala za pravilno programsko odločitev.
Naj zaključim z željo, da bi srečno in uspešno izvedli Dan slovenskih planincev 11. septembra na
Žavcarjevem vrhu, ki prav tako sodi v sklop letošnjih prireditev ťZA ŽIVLJENJE ZDRAVO V
GORSKO NARAVOŤ in hvala vsem, ki ste podprli in sodelovali pri izvedbi akcij.
Podpredsednik PZS
Adi VIDMAJER

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

.. v svojem govoru, ob zaključku akcije ťOd Prekmurja do PrimorjaŤ je

predsednik Planinske zveze Slovenije mag. Franci Ekar navzočim dejal:

Dragi prijatelji gora, obiskovalci, člani slovenske planinske organizacije - Planinske zveze Slovenije in
njenih Planinskih društev,
na planinski praznik, 26. avgust, to je spomin na čas, ko je bil pred 226 leti osvojen
simbol slovenstva Triglav in zaključku tega ťprvegaŤ sodobnega vseslovenskega
planinskega gibanja v slovenskem planinskem gorskem svetu od ťPrekmurja do
Primorja 2004Ť se moram v imenu Planinske zveze Slovenije in Olimpijskega
komiteja Slovenije zahvaliti še posebej vsem goram predanim udeležencem,
organizatorjem te odmevne akcije, ki je potekala v okviru PZS in MDO PD ter
planinskih društev, da se je akcija planinskega pohodništva, vzponov in gorskih tur
svečano sklenila v ťrajuŤ na Triglavu - na njem in pod njem.Poleg osnovnega
namena, da s to akcijo osvojimo vse vrhove v slovenskem planinskem svetu, ga kar
najbolj enakomerno porazdeljeno ťobremenimoŤ, spoznamo, kot tudi ťoživimoŤ
tiste kraje in gore, ki so nekoliko manj obiskovani, je bil začetek združen s praznovanjem letošnjega 1.
maja - zgodovinskega dogodka, ko je Slovenija in z njo tudi slovensko planinstvo vstopila v Evropsko
skupnost. Srečni smo, da imamo v Sloveniji, kot šesti evropski planinski velesili toliko osveščenih goram
in planinski organizaciji predanih ljudi, planincev, vodnikov, markacistov, alpinistov, gorskih
reševalcev, To je zanesljivo ogledalo naroda, slovenstva, katerega ceni in spoštuje ves svet. Prav tu smo
z gorami in ljudmi - gorniki, ki skupaj utrjujemo in plemenito, učinkovito promoviramo slovenstvo, kot
slovensko planinsko državo.
Gore se le malo spreminjajo. Seveda jih človek hote ali nehote spreminja, vendar ob tem planinska
organizacija bdi nad gorskim svetom, ga varuje pa tudi opozarja pred vidnimi in nevidnimi nevarnostmi.
Duša hribovca je še vedno nespremenjena. Gore so kraj, kamor zahaja po hranilo, nove ideje, ko tudi z
gorami premaguje pregrešnosti in z njimi najde nov dan, moči za nove ustvarjalnosti in smeri do novih
ciljev in poti.
Planinska, gorska skromnost se še vedno pogovarja z odmevi iz prepadnih globin, odmevi iz ostenj, se
prehranjuje z najbolj bogato prehrano gorske tišine... Vse misli in pogledi v preteklost - to je planinskih
sentimentalnosti, alpinističnih, plezalnih legendarnosti so seveda za nekatere pisan spomin, za osebnosti
goram predanim pa še vedno ostajajo gore, kot gorske, človeške iskrenosti, ki so še danes nuja in potreba
za srečno in popolno - celovito življenje. In te sreče smo zanesljivo deležni prav mi, zvesti goram, pa tudi
planinski organizaciji, predani državljani. Zatorej tudi danes ob zaključku vseslovenske planinske akcije
ťOd Prekmurja do PrimorjaŤ velja sporočilo vsem, ki zahajajo v gore, in ki še niso člani planinske
organizacije, naj se nam priključijo pri delu, sporočilom planinskega poslanstva, iskanju sreče, zdravja,
čistega duha, kar resnično najdemo le v gorah, gorskem svetu, na stezi, v steni, na grebenu ali vrhu. Le
gore so tiste, ki iz znoja in trpljenja na vrhu visokega gorskega cilja postore veselje, zadovoljstvo in

ťmikŤ, da se ponovno vračamo. To je tisto ťpo zdravo življenje na goroŤ, kamor lahko človek, predan
goram in zdravju išče in doživlja srečo. In koraki življenja, stopinje vzponov in sestopov so življenjski
smerokazi iskanja cilja - cilja sreče in zadovoljstva.
In zakaj danes ta ťzaključekŤ
v kraljestvu Triglava. Tako
vseslovensko zasnovano planinsko
gibanje, ki je zmagovito in
uspešno doseglo namen in cilj je
zanesljivo najbolj upravičeno, da
slovesnost pripravimo tu - v in na
najbolj svetem kraju slovenstva simbolu
slovenstva.
Triglav
postaja več, kot simbol - postaja
nuja, presežen je mit, h kateremu
se vse bolj zatekamo k osebnemu
razmišljanju in iskanju uteh. V
vseh stiskah slovenstva, še posebej
tistih trenutkih, ko je bila
narodova zavest najbolj ogrožena
je Očak Triglav izražal, sporočal
in dajal moči in energije, da je
slovenska narodova zavest trdno
obstala, stala in se ohranila do danes.Tako danes, kot jutri nam je Triglav še vedno enako pomemben.
Morda še veliko bolj v današnjem času popolne svobode in neomejenosti gibanja v prostoru narodov in
držav evropske skupnosti, ko bo za obstoj in razpoznavnost slovenstva še posebej potrebno trdno in
zanesljivo skrbeti. Ne smemo mimo dejstva, da je ta ťrajŤ triglavski tudi tempelj ťaljaževstvaŤ triglavskega župnika, ki mu slovensko planinstvo izraža večno spoštovanje in zahvalo. Slovenskemu
planinstvu je pred 109 leti avgusta, Jakob Aljaž zgradil stolp - ťturnŤ vrh Triglava in na 16 kvadratnih
metrih ŤgruntaŤ kupil svet, plačal delo in stroške postavitve ter obenem oboje podaril nam - slovenskim
planincem združenim takrat v društvu ťSlovensko planinsko društvoŤ - sedaj nasledniku v Planinski zvezi
Slovenije. To je sveto mesto slovenske zemlje in za planince še posebej, da smo dolžni skrbeti za ves
slovenski gorski svet, za planinsko in kulturno dostojanstvo v planinskem svetu.
Dragi prijatelji gora. V današnjem času, v času popolne liberizacije, upoštevanja vseh človekovih
vrednot, pravic, političnih, verskih . različnosti, pa planinci tako sporočamo, kot prosimo obiskovalce
gora, da naj se stori vse, da gore ostanejo samo le gore, neomadeževan svet, gorski svet za častilce in
resnične ljubitelje gora. Gore nas družijo v sreči, pomoči, veselju, pa tudi nesreči. Zatorej bi srčno želeli,
da tako ostane tudi v prihodnje¸ da smo na gori vsi enaki, brez kakršnihkoli razlik, kar je zanesljivo velika
vrednota, ki nam jo gore nudijo.
Z velikim veseljem in spoštovanjem se poslavljamo z gore ťKraljestva TriglavaŤ, z zahvalami
organizatorjem sodobne, vendar spoštljive planinske vseslovenske akcije ťOd Prekmurja do PrimorjaŤ in
z veliko željo, da bomo v naslednjem letu nadaljevali s takšnimi akcijami in privabili še več ljubiteljev
gora vseh generacij. Hvala tudi Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport RS, Fundaciji za financiranje
športnih organizacij v RS, OKS, Zavarovalnici Tilia ter vsem, ki ste pripomogli k uspešni izvedbi vseh
prireditev in vsem ki zdravo planinsko misel slovenskega planinskega tradicionalizma vsestransko
podpirate.

mag. Franci EKAR,
26.08.2004

ČESTITKA PREDSEDNIKA PZS mag. Francija EKARJA
OB 50-LETNICI DELOVANJA
METEOROLOŠKE POSTAJE NA KREDARICI

Ob pol stoletnem zanesljivem, trdem delu, delovanju in obratovanju meteorološke postaje ťKredaricaŤ
pod vrhom simbola slovenstva  Triglavom, vam v imenu Planinske zveze Slovenije, planinskih društev,
planincev, alpinistov, markacistov, vodnikov, planinskih gospodarstvenikov, gorskih reševalcev in vseh
ostalih, ki aktivno delujejo v okviru organiziranega slovenskega planinstva v Planinski zvezi Slovenije,
iskreno čestitam, pozdravljam in se vam zahvaljujem za vse dobro in požrtvovalno delo, ki je in se
opravlja tudi v dobro planinstva in obiskovalcev gora, katerim se posredujejo najkvalitetnejši podatki o
vremenu ter napotki za na pot - to so tista prijazna, dobra dela gornikom, pilotom , ki so botrovala, da je
bilo gibanje v gorskem svetu varno, kot tudi, da so se obiskovalci varno in srečno vrnili v družinska in
delovna okolja.
V pol stoletja meteoroloških opazovanj na Kredarici se je to delo, skrbnost, prijaznost, zanesljivost in
zavzetost meteorologov, izoblikovalo v tradicionalno, ťnacionalno blagovno znamkoŤ slovenstva - še
posebej, kot sestavni del alpske koristne, pomembne atraktivne dejavnosti za domače slovenske
uporabnike gorskega prostora, kakor tudi za tuje obiskovalce. Ta dejavnost meteorologov na Kredarici, ki
je in deluje po mednarodni standarizaciji in primerljivosti je zanesljivo pomemben dejavnik tudi v
projektih vizij razvoja in strategije visokogorskega turizma in planinstva. Zatorej spoštovani g. minister za
okolje, prostor in energijo mag. Janez Kopač, dr. Silvo Žlebir, generalni direktor Agencije RS za okolje s
sodelavci in meteorologi na Kredarici še enkrat hvala za opravljanje tako pomembnega dela v splošnem
javnem dobrem. Obenem pa ob tem svečanem delovnem jubileju visokogorske merilne postaje
meteorološkega opazovanja na Kredarici še posebej sporočam želje in hotenja slovenskega planinstva, da
bi delo in poslanstvo še v naprej ohranjevali in ohranili.

Hvala vam in z iskrenimi planinskimi pozdravi.
Predsednik PZS Ekar Franc

Hvala za pozornost in povabilo na slovesnost 50-letnega meteorološkega opazovanja, vendar se zaradi županskih obvez
ťslovesnegaŤ trenutka ob 14. uri na Kredarici - danes - ne morem udeležiti in se vam opravičujem Se pa od včerajšnjega neurja
in hude ure - triglavskih vetrov, snega,... pod Triglavom tudi še vse suši in nabira novih moči.

(Čestitka je bila posredovana mag. Janezu Kopaču (MOPE RS), dr. Silvu Žlebirju, gen. direktorju
(Agencija za okolje RS) in meteorologom postaje na Kredarici.)
---------------------------------------------------------------

Z aktivnostjo smo planinci še posebej uspeli in dosegli, da meteorološka postaja Kredarica
ostaja. Tudi SV je izkazala razumevanje, kot upravičenost, da bi se vključila v pomoč za
ohranitev ťživegaŤ neposrednega delovanja in obratovanja vremenske merilne opazovalnice
Kredarice:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo Republike Slovenije (MOPE RS) nam je na naše pismo, s
katerim smo jih zaprosili, na osnovi številnih neposrednih in posrednih posredovanj posameznikov in
institucij, za pomoč in posredovanje, da se Meteorološka postaja na Kredarici, kot edini visokogorski
observatorij v Sloveniji ne ukine, 25. julija 2004 poslalo pisni protest, da bi lahko informacije, preden jih
posredujemo medijem, vsaj preverili ter postavilo zahtevo po javnem opravičilu, zaradi naše
dezinformacije oz. izmišljotine, čeprav je bila ta problematika v letu 2003 ob 110-letnici slovenskega
planinstva na prireditvi  Dnevu slovenskih planincev - javno povedana in tako posredovana vsem
slovenskim planincem.
V nadaljevanju dogodkov so tudi novinarji ugotovili, da ne gre za dezinformacijo s strani Planinske
zveze Slovenije, kar dokazuje tudi zadnji sestanek na agenciji MOPE RS, zato smo zadovoljni, da smo cilj
dosegli in javnosti sporočili namero o ukinitvi. Na osnovi objav v medijih smo prejeli številne zahvale, iz
katerih izhaja, da je bila naša prošnja utemeljena, namera o ukinitvi pa trdna resnica.
Zatorej ne glede, kako nas je MOPE RS okvalificiralo, tudi z ťlažmiŤ, je cilj utemeljen, upravičen in
namen dosežen. Za informacijo, da vremenoslovska dejavnost na Kredarici ostaja, kot je MOPE RS javno
vsemu Slovenstvu in svetu sporočilo, se iskreno planinsko zahvaljujemo.
Meteorologi Kredarice so Planinski zvezi Slovenije na osnovi objav v medijih, posredovali 27.07.2004
tole zahvalo:
"Spoštovani,
na meteorološki postaji na Kredarici je redno zaposlenih šest meteorologov; ob redni dejavnosti
opravljamo še številne druge naloge:
-

neposredno seznanjamo planince o vremenskih razmerah in pogojih v gorah;

-

obveščamo planince o vsem, kar jih zanima (obvezna oprema, prehodnost poti, zasedenost planinskih
postojank...);

-

nudimo pomoč Gorski reševalni službi, ki se redno pred akcijo poveže z
meteorologi na Kredarici in samostojno pomagamo ob manjših nesrečah. Prvo informacijo o nesreči
na področju Triglava prejmemo prav mi;

-

povezujemo se z dejavnostjo 15. brigade in Slovenske policije;

-

sodelujemo s Triglavskim narodnim parkom;

-

pomagamo pri organizaciji obsežnejših akcij in projektov na področju ekologije.

Agencija Republike Slovenije za okolje - Urad za meteorologijo razmišlja o ukinitvi delovnih mest
oziroma celotne postaje na Kredarici. Kljub avtomatski meteorološki postaji meteorologi na Kredarici
menimo, da je prisotnost meteorologov na Kredarici nujno potrebna.
V imenu meteoroloških opazovalcev na Kredarici se Vam zahvaljujemo za javno medijsko podporo, ki
ste nam jo izrazili v teh dneh. Ta javna medijska podpora je razgibala razmišljanja v najrazličnejših
državnih ustanovah, organizacijah in društvih ter ljudi, ki se redno ali občasno srečujejo z dejavnostjo
meteorologov na Kredarici.
Z veseljem ugotavljamo, da z nami delijo enaka mnenja in nas pri prizadevanju, da obdržimo
meteorološko opazovalnico na Kredarici, podpirajo.
Prav z Vašo pomočjo in posledično s pomočjo javnosti so se stvari začele obračati na bolje.
V imenu meteorologov na Kredarici se Vam še enkrat najlepše zahvaljujem in Vas prisrčno pozdravljam,
Janko RekarŤ
mag. Franci EKAR.
predsednik PZS

IZ DEJAVNOSTI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

226-LETNICA PRVEGA PRISTOPA NA VRH TRIGLAVA
IN PRAZNIK OBČINE BOHINJ

Bohinj je ponosen na štiri srčne može, ki so zaorali
ledino in pionirsko pristopili na vrh Triglava. V
ponos in spomin je 26. avgust tudi občinski praznik.
Ena pomembnih ugotovitev je, da so ta dan občani
vzeli ťza svojegaŤ. Tudi planinci ohranjamo
spomin na izjemen zgodovinski dogodek, ko so
štirje srčni možje - prvopristopniki s svojim
pristopom na vrh našega Očaka Triglava prehiteli
druge vrhove za veliko let. Osvajanje vrhov  tako
domačih, kot tujih, pa je, kot je v govoru na
slovesnosti dejal mag. Franci Ekar, predsednik PZS,
postalo že slovenska posebnost. Lani, ko je svet praznoval 50 let prvega vzpona na Everest, ki sta ga
opravila Hillary in Tensing, smo Slovenci obudili spomin na jugoslovansko odpravo na vrh Everesta leta
1979, ko sta danes žal že pokojni Nejc Zaplotnik in Andrej Štremfelj, bila prva Slovenca, ki sta osvojila
vrh najvišje gore našega planeta  gore, ki je bila in vedno bo neubranljivo privlačna za množico
vrhunskih alpinistov in tistih ljubiteljev gora, ki v sebi skrivajo željo, da se povzpno v višave.
Tudi planinske poti, po katerih hodijo ljubitelji gora, kar 7.000 km jih je, terjajo, da jih
ťuzakonimoŤ. Gradivo za Zakon o planinskih poteh so pripravili marljivi planinski prostovoljci in je
pred vrati parlamenta.
Županji občine Bohinj g. Koroščevi je predsednik PZS čestital ob občinskem prazniku; ni pa
pozabil omeniti 109-letnega urejanja lastništva vrha Triglava ter dejal, da so izdelane že geodetske
izmere.
V nagovoru je predsednik društva Janez Korošec še posebej poudaril, da se mora silhueta Triglava,
kot simbol slovenstva, ohraniti v slovenskem grbu. Kulturni program so popestrili domači rogisti in
pevci.

100-LETNICA
ORGANIZIRANEGA
CERKLANSKEM

PLANINSTVA

NA

Kot je ob visoki obletnici SPD za sodni
okraj Kranjska Gora zapisal Tone Škarja:
ťOkrogle obletnice so povod za slavja,
slavja so pomembna, ker se z njih ozremo
nazaj v zgodovino. Pogled nazaj nam
pokaže tisto, kar je obstalo, kar se je

pokazalo za vredno življenja.Ť, tako je tudi 2.000 udeležencev slovesnosti ob 100-letnici organiziranega
planinstva na cerklanskem obudilo spomin na prehojeno pot svojih dedov, pradedov, .
Mag. Franci Ekar, predsednik PZS je v svojem govoru opozoril na zgodovinski pomen pri ohranitvi
organiziranega planinstva v tem delu naše države, saj je zaustavilo germanizacijo in s tem vplivalo tako na
ohranitev slovenstva, kot tudi na oblikovanje slovenske državne meje. V delu planincev iz tega področja je
čutiti povezanost in dopolnjevanje z lokalno skupnostjo, kar pripomore k še tesnejšemu sožitju,
nadaljnjem razvoju ter ohranjanju planinske dejavnosti.
Slovesnost ob 100-letnici organiziranega planinstva s srečanjem planincev na Poreznu je potekala v
okviru letošnje vseslovenske akcije Od Prekmurja do Primorja pod geslom ťZA ŽIVLJENJE ZDRAVO V
GORSKO NARAVOŤ.

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

100 LET ALJAŽEVEGA DOMA V VRATIH

Ob pomembnem jubileju je bila dana v obratovanje že
dvanajsta čistilna naprava, ki je poleg lani dokončanega
projekta elektrifikacije pomembna pridobitev za
planinstvo tega področja ter nemoteno delovanje tako
Aljaževega, kot Šlajmarjevaga doma v Vratih. Za
prizadevno delo, urejeno okolje in za skrb, ki jo
posvečajo naravovarstvu, je bila predsedniku Planinskega
društva Dovje-Mojstrana Miru Erženu, izrečena še
posebna zahvala. Tudi Jure Žerjav, župan Občine
Kranjska Gora, ki se je prav tako udeležil slovesnosti, je
pohvalil prizadevanja mojstranških planincev, ki so skrbno pripravili ne le to slovesnost, ampak poleg
vseh, predvsem pa delovnih akcij, izvedli tudi letošnje Aljaževe dneve. Ob govorih in razgovorih je bila
večkrat izpostavljena beseda ťmuzejŤ, saj se vsi dobro zavedamo, da Slovenski planinski muzej ne sme
biti le ideja na listu papirja. Pripraviti je potrebno tak projekt, da ga bomo s skupnimi močmi sposobni v
najkrajšem času uresničiti, da bo služil svojemu namenu. Le-tako bomo lahko ohranili zapuščino vseh, ki
so gradili in ohranjajo našo planinsko organizacijo. To pa je naš dolg zgodovini in tistim, ki so jo
ustvarili .

----------------------------------------------------------------------V letošnjem letu so v projektu OKS podpisali sponzorsko pogodbo s Heliosom in za področje PZS
uvrstili troje planinskih objektov. Najaktualnejša je zanesljivo triglavska koča Planika pod vrhom
Triglava, ko z barvami in laki prijaznimi okolju izvajajo planinci PD Gorje zaščitne premaze na leseni
fasadi te visokogorske planinske postojanke. Pri njihovem prostovoljnega delu jih je obiskal in pozdravil

ter čestital za trdo delo, predsednik PZS mag. Franci Ekar, ki je bil tudi podpisnik pogodb OKS- PZSHelios. V tem paketu so še planinski objekti Mengeška koča na Veliki planini in Dom planincev v
Logarski dolini. To je zanesljivo velika pomoč planinstvu, kajti brez donatorjev in zavzetega
prostovoljnega dela ne gre. Helios tako nadaljuje poslanstvo dobre volje in pomoči slovenskemu
planinstvu. Ob tej priliki je na vrhu Triglava zavihrala tudi zastava Olimpijskega komiteja Slovenije.

OLIMPIJSKA ZASTAVA NA VRHU TRIGLAVA

ťzdrav v duh v zdravem telesuŤ.

V
počastitev
letošnjih
olimpijskih iger je poleg
slovenske, planinske in zastave
Evropske unije na vrhu Triglava
zaplapolala
tudi
zastava
Olimpijskega
komiteja
Slovenije.
Kot
pozdrav
Slovenije v Atene, še posebej
slovenskim ťolimpijcemŤ. PZS
je že četrto leto članica OKS in
podpredsednik OKS je tudi
predsednik PZS mag. Franci
Ekar. Zatorej je zastava na
simbolu slovenstva še kako
upravičena, pa tudi dobrodošla,
saj sporoča, poleg planinske

Čestitkam našim tekmovalcem, ki so zastopali barve Slovenije, se pridružujemo tudi slovenski
planinci.

(Povzetke vseh dogodkov pripravila Jana Racman.)

IZ DELA PREDSEDSTVA UO PZS
V JULIJU IN AVGUSTU 2004

Predsedstvo UO PZS je imelo 34. sejo dne, 27.07.2004 in je sprejelo sklepe in odločitve o izvajanju
nalog k točkam dnevnega reda:
1.

Pregled zapisnika in poročilo o opravljenih nalogah 33. seje P UO PZS, z dne 29. junija 2004,
ugotovitev (ne)opravljenih nalog 13. seje UO PZS, z dne 18. 06. 2004 in ugotovitev (ne)opravljenih
zadolžitev po obiskih na ministrstvih

2.

Odpoved prihoda na delo Mirjam PETRIČ, kandidatke za računovodkinjo PZS, poročilo o
zaključevanju nalog bivše računovodkinje PZS Ljudmile AHAČIČ in sanacija stanja v Strokovni
službi PZS: ocena in ukrepi

3.

Priprave na nadaljevanje Skupščine PZS, dne 23. 10. 2004

4.

Zadeve: GRS - PZS

5.

Priprave za določitev centralnih prireditev in akcij v okviru planinske organizacije v letu 2005

6.

Sklic 35. seje P UO PZS, dne 31.08.2004 določitev dnevnega reda in reševanje nujnih, prednostnih
nalog

7.

Priznanja Stanka Bloudka (Razpis MŠZŠ) ter obravnava predlogov za podelitev priznanj PZS ob
Dnevu slovenskih planincev in na zasedanju Skupščini CAA

8.

Skupščina CAA in imenovanje delegata UIAA ter članov v komisijah UIAA; 40. Srečanje planincev
treh dežel in slovenski referat: Uresničevanje Alpske konvencije v Sloveniji med Scilo in Karbido 
med državo in civilno družbo ter na osnovi le teh sprejetih in podpisanih protokolov

9.

Tekoče naloge Predsedstva UO PZS:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Zaključna prireditev akcije Od Prekmurja do Primorja;
Zavarovanje društvenih tečajev (napaka pri izstavitvi računa zavarovalnice);
A tečaj v okviru PZS (neizpolnjevanje dogovorjenih rokov plačil s strani PZS);
Zadeva ťŠebjaničŤ;
Odprava Daulagiri;
Zavarovanje 2005;
Prijava na razpis MŠZŠ;
Sporočilo o zamenjavi generalnega sekretarja PZS;
Helikopterski prevozi;
Poročilo o ugotovljenih programskih napakah pri mesečnem obračunu DDV.

Na 35. razširjeni seji dne, 31.08.2004 pa je Predsedstvo UO PZS sprejelo sklepe in odločitve o
izvajanju nalog k temle točkam dnevnega reda:
1.

Pregled zapisnika in poročilo o opravljenih nalogah 34. seje P UO PZS, z dne 27. julija 2004,
poročilo o opravljenih nalogah v Strokovni službi PZS v mesecu avgustu 2004 ter pisni seznam
zaostalih nalog od 1.1.2004, z oceno sedanjega stanja

2.

Problematika Slovenskega planinskega muzeja

3.

Skupščina CAA - priprave s predlogom programa

4.

Poročilo o oddanih Programih dela in finančnih načrtih komisij PZS za leto 2005 in pregled
pripravljenih programskih nalog predsedstva in UO PZS do zaključka leta 2004

5.

Določitev dnevnega reda izredne seje UO PZS, dne 10. 09. 2004 na Žavcarjevem vrhu in sklic seje
predsednikov MDO

6.

Dan planincev 2004

7.

Priprave na nadaljevanje Skupščine PZS, dne 23. 10. 2004

8.

Poročilo Odbora za članarino

9.

Poročilo s sestanka GRS - PZS

10. Poročilo o akciji od Prekmurja do Primorja
11. Predlogi odbora za priznanja PZS - za predsednike CAA, Večer Maribor in KB Maribor in društveni
predlogi
12. Tekoče naloge Predsedstva UO PZS:
- Pravilnik komisije za VGN, predložen v obravnavo UO PZS, dne 7.1.2004;
- poročilo o urejanju stanja v računovodstvu in strokovni službi PZS;
- sprejem sklepa o podpisu pogodbe o pristopu k dolgu, poroštvene in menične izjave;
- višja davčna stopnja pri prodaji planinskih koledarjev;
- Razpis in oblikovna sprememba Planinskega koledarčka 2005;
- obvestilo o odločitvi Strokovnega sveta pri MŠZŠ;
- mednarodna dejavnost KPP na področju evropskih pešpoti;

- predlog za spremembo sistematizacije delovnega mesta ťdejavnost mladih in izobraževanjeŤ
(skrajšani postopek);
- sprejem sklepa o koriščenju ur za delo preko polnega delovnega časa delavcev Strokovne službe
PZS;
- obiski na terenu: srečanja planincev, praznovanje obletnic

Jana RACMAN

KOMISIJE POROČAJO

VODNIŠKI KOTIČEK
VODNIŠKA KOMISIJA UO PZS
Dvoržakova 9 (p.p. 214) 1001 Ljubljana

 01 434-56-89
FAX 01 434-56-91

Vodniška komisija je v času od 01. do 12.07. 2004 v PUS Bavšica organizirala Tečaj za vodnike PZS
kategorije A.
Vodstvo:
Rudi Ambrož, Janko Mihev, Darja Jenko, Franci Kocbek, Jaka Kotnik, Nina Ozimic in Lili Jazbec.

Seznam pripravnikov kategorije A:
Ahčin Ana, Brišar Bogdan, Černjavič Janko, Daugul Romana, Gatej Lilijana, Golob Franc, Ekselenski
Bojan, Juhart Jože, Kirbiš Milan, Kolar Edvard, Marinko Marko, Medved Franci, Pahovnik Tanja, Pavšič
Valerija, Plevnik Silva, Pečnik Boštjan, Šimon Denis, Založnik Ana in Žnidarko Boris.
Vodniška komisija je v času od 12. do 23. julija 2004 v PUS Bavšica organizirala Tečaj za vodnike PZS
za pridobitev kategorije A.
Vodstvo:
Bojan Rotovnik, Jože Rožič, Roman Ponebšek, Iztok Rojc, Maja Kumer in Andrej Kunstelj.
Seznam pripravnikov kategorije A:
Alenka Omejc, Andrej Novak, Andrej Novak, Andrej Stavbar, Branko Žnidaršič, Gašper Novak, Ivan
Ladinek, Izidor Slamenšek, Karmen Borko, Katarina Šketa, Klavdija Strniša, Miran Puc, Nejc Kosedar,
Nina Rman, Sebastjan Sever, Peter Rink, Simona Dernulc, Uroš Kuzman, Tin Kohlenbrand, Urška
Haznadar, Urška Novak in Andraž Krznar.

Vodniška komisija je v času od 23. julija do 03. avgusta 2004 v PUS Bavšica organizirala Tečaj za
vodnike PZS za pridobitev kategorije A.
Vodstvo:
Cigale Ivan, Čoh Miran, Čoh Stanka, Glavnik Aleš, Jazbec Lili, Kodrič Karl, Matajurc Marko, Trop
Primož, Peter Zidar in Tjaša Šubic.
Seznam pripravnikov kategorije A:
Bokavšek Iztok, Gačnik Boštjan, Grlica Andrej, Katrašnik Petra, Mahorčič Neža, Marčeta Mladen, Marn
Jernej, Mertelj Sara, Mikuž Mitja, Mohar Andrej, Pipan Damjan, Planjšek Doroteja, Sluga Mojca, Strajnar
Benedikt, Strajnar Sara, Vodopivec Tina.
---------------------------------------------------------------

MDO Gorenjske je v času od 7. februarja do 13. junija 2004 organiziral Tečaj za vodnike PZS za
pridobitev kategorije A.
Vodstvo:

Klemen Medja, Janez Pretnar, Tone Tomše, Tomaž Vrhovec, Tadej Pošanec, Jože Varl, Matjaž Hafner,
Stane Jablanšček, Eva Pogačar, Martin Šolar, Klemen Volontar, Marjan Ručigaj in Milan Jazbec. Seznam
pripravnikov kategorije A:
Alojzij Bašelj, Bojan Brezovar, Hermina Čuk, Jurij Čuk, Darinka Gaberščik, Janez Grašič, Franc Jakofčič,
Boštjan Kaplan, Nenad Kastelic, Stanko Koblar, Martin Lenaršič, Rudi Magajna, Tomaž Miš, Jože Pavlin,
Ingrid Peršolja, Dušan Plut, Stane Poljak, Janko Rebolj, Sabina Repič, Viljem Sečnik, Stanislav
Starešinič, Mojca Struna, Dragica Štalc, Franci Tišler, Jasmina Verbič in Damjan Zupančič.
---------------------------------------------------------------

Savinjski MDO je v času od 7. februarja do 5. junija 2004 organiziral Tečaj za vodnike PZS za
pridobitev kategorije A.
Vodstvo:
Elč Prezelj, Tone Golnar, Manica Cigale, Ivan Cigale, Milan Domitrovič, Matej Gajšek, Božo Jordan,
Silvo Jošt, Jože Kamenšek, Robert Teržan in Leon Verdnik.

Seznam pripravnikov kategorije A:
Aleš Apotekar, Stanka Bastl, Gorazd Bokšan, Rok Bračič, Jure Gostenčnik, Stane Golob, Silva Grm,
Frančišek Horjak, Cveto Jančič, Miroslav Jegrišnik, Anica Kajba, Boštjan Kozole, Nedelko Kuhar, Zoran
lorber, Gregor Majer, Ludvik Miklavc, Janez Platiše, Milan Pogorelčnik, Jože Pregrad, Gorazd Primic,
Igor Rezman, Mateja Skrlovnik, Stanka Skušek, Vera Slokan, Ludvik Strašek, Peter Strnad, Vlado
Stropnik, Andrej Šalamon, Cvetka Šalamon, Vrabič Peter in Irena Žagavec.
---------------------------------------------------------------

Savinjski MDO je v času od 20. maja do 6. junija 2004 organiziral Tečaj za vodnike PZS za pridobitev
kategorije B.
Vodstvo:
Tone Golnar, Elč Prezelj, Božo Jordan, Jože Kodre, Primož Trop in Silvo Jošt.
Seznam pripravnikov kategorije B:
Jure Božič, Sandi Grudnik, Boštjan Ivančič, Stanislav Jereb, Nina Knavs, Boris Kolenc, Avgust Koncilja,
Janez Kutnar, Matej Lončar, Petra Mali, Marjan Ostruh, Jana Perko, Jana Peršič, Karlo Polutnik, Uroš
Prelovšek, Olga Rener, Katja Tršek, Miroslav Valenčič in Aleksander Verbuč.

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

Seznam udeležencev in vodstva I. izmene (01.07.- 12.07.2004) tečaja za A kategorijo v Bavšici.
Vodstvo:
Ambrož Rudi- vodja, Mihev Janko- teh. vodja, Jenko Darja- član, Kocbek Franc- član, Kotnik Jaka- član,
Jazbec Lili- predav., Nina Ozimic- zdravnica.
Udeleženci, ki so uspešno zaključili tečaj:
Ahčin Ana- PD Lj. Matica, Brišar Bogdan, Gatej Liljana- PD Podbrdo, Černjavič Janko, Pahovnik TanjaPD Gornji Grad, Daugulj Romana- PD PT Celje, Golob Franc- PD Kamnik, Ekselenski Bojan- PD
Grmada Celje, Juhart Jože- PD Ruše, Kirbiš Milan- PD Maribor Matica, Kolar Edvard- PD Poljčane,
Marinko Marko- PD Panorama Dobrova pri Lj. , Medved Franci- PD Šmarna gora Šmartno pri Lj.,
Pavšič Valerija- PD Idrija, Plevnik Silva- PD Atomske toplice Podčetrtek, Pečnik Boštjan- PD Lisca
Sevnica, Šimon Denis- PD Matica Murska Sobota, Založnik Ana- PD Šmarje pri Jelšah, Žnidarko BorisPD Donačka gora Stoperce.

KOMISIJA ZA ALPINIZEM UO PZS
AKCIJSKA PRODAJA ZBORNIKA SLOVENSKI ALPINIZEM
LETNIKOV 1997,1998,1999, in 2000

AK pozivam, da obvestijo člane, da naročijo posamezne številke ali komplete (letnik 1997, 98, 99,
2000) zbornika SLOVENSKI ALPINIZEM. Cena posamezne številke, v dogovoru z založnikom
Planinsko založbo pri PZS je 500,00 SIT.
Še posebej bom hvaležen načelnikom, če bodo takoj obvestili člane, zbrali prijave in jih poslali na moj
naslov (roman.robas@volja.net) ali na naslov Meta Vukič PZS (meta.vukic@pzs.si).
S strani KA in Planinske založbe pri PZS sem sprejel nalogo, da najdem ustrezno rešitev za prodajo
zalog in pripravim predlog za izdajo novih letnikov. Planinska založba je leta 2001 založila in izdala
ZBORNIK SLOVENSKI ALPINIZEM za leta 1998, 1999 in 2000. Žal je večina zbornikov ťobležalaŤ v
skladišču. Na zalogi so tudi še zborniki za leto 1997.
Po priporočilu KA naj bi vsak član AK naročil en komplet in s tem pripomogel, da bo Planinska
založbazaložila tiskanje naslednjih letnikov (2001,02,03), vendar z željo, da se najprej prodajo zaloge.
Kdo drug kot alpinisti smo na nek način dolžni in zainteresirani, da se alpinistični dosežki naših
alpinistov ohranijo tudi z zapisanimi besedami in če to res želimo, potem moramo poskrbeti tudi zato, da
zbornik najde pot vsaj do alpinistov in simpatizerjev alpinizma.
KA je na zadnji seji junija letos razpravljala o potrebi za izdajo zbornika SLOVENSKI ALPINIZEM
z željo, da je založnik Planinska založba. Prav to je razlog načrta, da zaloge prodamo in da pripravim vse
potrebno za izdajo novih zbornikov.
Predlog, ki ga podpira tudi KA je, da AK kupijo po sprejemljivi ceni navedene zbornike in da gradivo
ponudimo tudi drugim, ki jih ta tematika zanima.
Torej: poskrbimo, da zaloge najdejo pot do alpinistov.

Prijetno branje in hvala za sodelovanje !

Roman ROBAS

PLANINSKA ZALOŽBA PRI PZS

Planinska založba pri Planinski zvezi Slovenije je izdala Planinsko izletniški vodnik Kranjska Gora.
Iz zbirke istega naslova bodo v prihodnje izšli še vodniki: Bovec, Mojstrana, Radovljica  Bled,
Bohinj, Kamniška Bistrica, Jezersko, Logarska dolina, Tržič in Mežiška dolina.
Vodnik Kranjska Gora lahko naročite na sedežu Planinske zveze Slovenije, Dvoržakova 9, 1001
Ljubljana, telefon: 01/ 43 45 684, na naslovu e-pošte: planinska.zalozba@pzs.si ali preko spletne strani
Planinske zveze Slovenije www.pzs.si
Vodnik obsega 88 strani, barvni tisk. Cena je 1.700,00 SIT.

KOMISIJA ZA PLANINSKE POTI UO PZS

OBVESTILO

Glede na številna vprašanja o stanju poti predvsem v visokogorju je potrebno poudariti, da je zaradi
dosedanjih milih zim brez snega, skalovje marsikje razrahljano in zato nevarno za planince. Na področju
Posočja, Krna, Komne in bohinjskih gora je skale še dodatno razrahljal nedavni potres. Zato obstaja stalna
nevarnost padajočega kamenja predvsem iz prepadnejših sten in na izpostavljenih poteh. Različni skalni
podori v gorah v zadnjih letih namreč niso več nobena redkost. Pri vseh skalnih stopih in oprimkih je
potrebna še dodatna previdnost. Letošnja zima je razmere na visokogorskih poteh še dodatno otežila z
obilico snega, ki je tudi v poznem poletju še ležal na posameznih odcepih poti. Zato je letos zelo
pomembno, da si izberemo turo, kateri smo dorasli oziroma imamo zanjo potrebno znanje in izkušnje.
Člani tehnične podkomisije so po začrtanem programu popravljali poškodbe iz lanskega leta. Do konca
meseca julija je bila tako zaradi obnove zaprta pot čez Komarčo, ki je bila poškodovana v lanskem požaru
in zaradi tega zaprta za planince. Obnovili so poti iz Kokrškega sedla na Skuto, kjer jo je na Slemenu

uničil velik skalni podor. Pot iz Češke koče na Ledine, ki je bila zaradi odtrgane skalne luske precej
poškodovana je obnovljena in ponovno odprta za planince; obnovljena je pot iz Pekla na Rjavino. Člani
komisije še vedno zbirajo podatke o stanju poti.
Vsem, ki se boste v jesenskih dneh podali na visokogorske poti svetujemo predvsem uporabo čelade,
primerno obutev in upoštevanje navodil izkušenejših planincev. Obenem pa vse planince prosimo, da na
Planinsko zvezo Slovenije (telefon: 01/ 43 45 690) sporočajo o zapaženih poškodbah na poteh.

Komisija za planinske poti UO PZS
Načelnik: Tone TOMŠE

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE

NAPOTKI IN NASVETI GORSKE REŠEVALNE SLUŽBE SLOVENIJE PRI
GIBANJU V GORAH

Nedavni potres v Posočju je marsikoga neprijetno presenetil tudi v gorah. Zaradi tega je bilo tudi veliko
ogroženih in poškodovanih planincev, eden pa se je celo smrtno ponesrečil. Gorski reševalci v Bovcu in
Tolminu so imeli veliko dela. Tudi po umiritvi tal na potresnem območju še vedno obstaja stalna
nevarnost padajočega kamenja iz krušljivih sten. To pa ne velja samo za potresno območje, ampak za ves
naš visokogorski svet. Proženje kamenja, ki je običajno najmočnejše po otoplitvah v pomladanskem in
zgodnjem poletnem času, se je zaradi letošnjih obilnih snežnih padavin, raztegnilo skozi vso sezono. Za
zaščito priporočamo nošenje čelade in upoštevanje navodil za kar najbolj varno gibanje na planinskih
poteh.
Druga nevarnost so po letošnji dolgi zimi številna snežišča, ki so na severnih straneh ostala še dolgo v
poletje. Za veliko večino planincev je najbolj priporočljivo, da se ne podajajo na poti, na katerih so
snežišča, ki se jim ni mogoče izogniti. Če imamo s seboj cepin in dereze, a ne vemo, kako jih je treba
uporabljati in se tega tudi nismo praktično naučili v planinski šoli, smo zaradi lažnega občutka varnosti v
resnici še bolj izpostavljeni nesreči. Uporabe te opreme se sami ne moremo pravočasno in varno naučiti.
Tretja nevarnost, na katero želimo posebej opozoriti, so nevihte in s tem nevarnost strele. Zato
spremljajmo vremensko napoved, načrtujmo temu primerne ture. Če se kljub temu znajdemo v takšnih
okoliščinah, ukrepajmo hitro in brez panike: umaknimo se z grebenov in drugih izpostavljenih mest,
vedrimo čepe, pod večjimi stenami (ne pod drevesi!), vendar vsaj nekaj metrov stran in nekaj metrov

narazen. V votlinah je varneje čepeti na sredini. Kovinski predmeti naj ne segajo nad naše rame, odložimo
jih nekaj metrov stran, mobilni telefon pa spravimo kar najgloblje v nahrbtnik.

Poleg teh treh nevarnosti naj poudarimo še nekaj nič manj pomembnih napotkov in nasvetov za
varnejše gibanje v gorah:
ϒ

Priporočamo, da si za vsako turo izdelamo načrt izleta. V mislih imamo podroben načrt, v katerem si
bomo določili cilj izleta, razdelili turo na odseke in te odseke tudi časovno ovrednotili. Tako bomo
lahko natančneje (z določeno rezervo seveda) določili tudi uro povratka domov. Drugo, kar bo vidno
iz tega načrta, bo čas, ki ga bomo porabili za turo. Zastavili si bomo vprašanje, ali smo letos že
opravili kakšno podobno turo, ali smo jo sploh sposobni izvesti, ne da bi se po nepotrebnem
izpostavljali in ali morda ne presega naše sposobnosti. Iz načrta izleta bomo ugotovili telesno in
duševno zahtevnost našega cilja, potrebno strokovno znanje in opremo. Morda bomo ugotovili, da
želenemu cilju sami nismo kos in ga bomo odložili ali si bomo poiskali vodnika.

ϒ

Planinski zemljevidi prikazujejo ves naš gorski svet. Vzemimo zemljevid in poglejmo, kje bomo
hodili, preberimo si vodnike. V 47 primerih so planinci zašli, v 6 pa so se prepozno vrnili s ture, kar je
povzročilo skrb domačih, reševalcem pa še eno iskalno akcijo. Zadostni razlogi torej, da opozarjamo
na boljšo in kvalitetnejšo pripravo na turo, oziroma upoštevanje predloga glede načrta. Prav tako med
turo puščajmo sled, kje smo hodili in do kam smo prišli. Ne sicer s smetmi, ki bi jih odmetavali
vsevprek, ampak z vpisom v vpisnih knjigah po planinskih postojankah in na vrhovih.

ϒ

Na poteh v visokogorju, na mestih kjer je pot tako speljana, da lahko zgornji planinci ali celo živali
sprožijo kamenje, nosimo čelado.

ϒ

Imejmo varnostni (plezalni) pas in samovarovalni komplet, kadar hodimo po zelo zahtevnih poteh in
poteh s stalnimi varovali (uporabe se navadimo že prej, pred odhodom pa tudi to opremo še posebej
preverimo).

ϒ

Sleherno leto moramo svoje cilje izbirati postopno, tako glede trajanja izleta, višinske razlike kot tudi
težavnosti (zahtevnosti).

ϒ

Na trgu je polno raznovrstne obutve. Upoštevajmo, da nogo oziroma gleženj najbolje varuje visok
čevelj, ki ima rebrasti vibram podplat. To ni zanemarljiv podatek, saj je padec najpogostejši vzrok
nesreče in tudi zdrsi so med prvimi vzroki. Ankete so pokazale, da visoke čevlje nosita le dve tretjini
pohodnikov.

ϒ

Na zahtevne ture ne hodimo sami.

ϒ

Kdor ima namero hoditi na zahtevne ture, naj se vključi v planinsko šolo, tečaj varne hoje v gore,
nujno pa je, da si prebere literaturo o tem - skratka, nabere naj si potrebno znanje že v dolini in pridobi
izkušnje na predhodnih lažjih turah. Svetujemo, da si začetnik ali oseba s premalo izkušenj in znanja
to pridobi na organiziranih izletih.

ϒ

Med hojo po gorah v skupini, se nikoli ne ločimo od nje, ampak hodimo vedno skupaj. Če smo se
odločili, da gremo na turo skupaj, se tako tudi vrnimo.

ϒ

Na zahtevnih poteh upoštevajmo, da so poti in varovala lahko tudi poškodovana. Zaradi varnosti je
prav, da se planinci pozanimamo o dejanskem stanju poti in markiranja. Podatek o poškodbah poti ali
varoval sporočimo na Komisijo za planinska pota UO PZS.

ϒ

Mobilni telefoni nam lahko v primeru nesreče veliko pomagajo oziroma zelo skrajšajo čas do prihoda
reševalcev na mesto nesreče. Zato vzemimo telefon s seboj na turo. Naj bo baterija napolnjena in ne
uporabljajmo ga po nepotrebnem. Vendar naj telefon ne bo izgovor za brezglavo divjanje po gorah.
Zaradi zelo razgibanega sveta imejmo v mislih dejstvo, da pokritost gorskega sveta s signalom našega
aparata ni popolna in možnost sporočanja naše morebitne stiske ni zanesljiva.

ϒ

Vsi, ki so bolni, ali so preboleli katero od bolezni, naj se pred prvim izletom v gore posvetujejo z
zdravnikom o nameravani turi. Upoštevajo naj nasvete zdravnika in se po njih tudi ravnajo. Obolelih
je v gorah vedno več. V lanskem letu je bila bolezen vzrok nesreče v 30 primerih, kar predstavlja 8 %
vseh nesreč.
GRS SLOVENIJE
Podkomisija za informiranje

VODJEM PLANINSKIH ŠOL PO PLANINSKIH DRUŠTVIH SE PRIPOROČA KOT
UČNO GRADIVO

GORNIKOV SVETOVALEC,

KI GA JE IZDALA

GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE. BROŠURA JE 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

PLANINSKA DRUŠTVA IN MEDDRUŠTVENI ODBORI
VABIJO IN POROČAJO

VABIJO
DAN SLOVENSKIH PLANINCEV 2004
Koča na Žavcarjevem vrhu
11. september 2004
ob 11. uri

Nasvidenje na Žavcarjevem vrhu !

PRIREDITVE V ORGANIZACIJI MDO PD IN PLANINSKIH DRUŠTEV V
MESECU SEPTEMBRU IN DO 17. OKTOBRA 2004

Dan
Mesec

09.09.

Naziv akcije, kraj in namen

Organizator

Naslov, kjer dobite podatke o
akciji

SEPTEMBER
Srečanje ob razgledni tabli na Lisci
PD Lisca Sevnica Jože Prah, 041/657 560

11.09.

DAN
SLOVENSKIH PD MATICA
PLANINCEV  ŽAVCARJEV MARIBOR
VRH

DRUŠTVENA PISARNA ali
01 251 29 62

11.09.
11.09.

6. pohod na Pohorje
PD Planika
Proslava ob 100-letnici ustanovitve PD
PD Idrija na Hlevišah
Idrija
Srečanje družin na Uršlji gori v PD
sklopu jesenskih srečanj na Prevaljah
Prevalje
Košnikov pohod na Golico
PD Jesenice
6. pohod ob prazniku občine
PD Polzela
Delovna akcija v koči na PD Maribor
Žavcarjevem vrhu
Matica
Srečanje koroških planincev na Uršlji MDO Koroške
gori
PD Prevalje
Srečanje planincev na Jelencih
PD Gorenja vas

Franci Rajh, 041/797 712
Branko Vidmar,

12.09.

18.09.
18.09.
18.09.
18.09.

19.09.

19.09.

5. pohod po ťLoško-ZbelovškiŤ PD Loče
planinski poti

19.09.

Srečanje Zasavčanov in Savinjčanov PD Trbovlje
na Mrzlici

041/796 484
Ivanka Komprej,
02/823 14 79
PD Jesenice, 04/586 60 70
Zoran Štok, 041/754 778
PD Maribor Matica, Jurčičeva
8, 2000 Maribor
Jože Merc,
041/612 586
Matjaž Mrak, 04/518 11 43 ali
031/891 762
Jože Gumzej,
031/355 881
Vili Treven, 041/672 233
Bojan Gorjup, 03/562 20 36
Marko Goršič, 041/795 006 ali

19.09.

Družinski pohod na Krim

PD PodpečPreserje

25.09.
26.09.

Markov tek na Javorč  Žiri
Pohod na Smrekovec

PD Žiri
PD Šoštanj

01/363 11 75
Zvone Kopač, 04/519 18 04
Jure Drev,

26.09.

Živi zdravo za zabavo:

Občina Šoštanj
PD

041/776 269
Oti Mertelj,

Vršič-Špička-Travnik-Zadnja
Gozd Martuljk
Mojstrovka-Velika Mojstrovka-Vrršič
26.09.
Triatlon GRS pri Valvazorju
PD Radovljica
september Po Šentiljski poti  III.
PD Paloma

041/363 730
Franci Golmajer, 041/540 042
Srečko Najmajster, 02/644 24
11
http://pd.paloma.si/

02.10.
02.10.

02.10.

02.10.

03.10.

03.10.
09.10.

09.10.

09.10.
Dan
Mesec
09.10.

09.10.

09.10.

Po vinskih gorica na Boč  II.
Bajtarski golaž na Veliki planini

Na Ciprnik

OKTOBER
PD Poljčane
PD
Bajtar
PD

Velenje
Pohod ťRazgibajmo življenjeŤ po PD
Celjski planinski poti
Grmada
26. spominski pohod na Slavnik
OPD
Koper
Spominski pohod na Golak
PD Ajdovščina
ťKostanjev pohodŤ Šentjur-Celjska PD
koča-Koča na Grmadi
Grmada
Srečanje vodnikov PZS
Odbor vodnikov
PZS S MDO
Kostanjev piknik na Okrešlju
Naziv akcije, kraj in namen
Jesenski pohod po Steklasovi poti

PD Celje Matica
Organizator
PD Polet
Šentrupert

Jože Težak, 031/623 901
Marjan Pohlin, 01/839 49 42
ali 041/570 546
PD Velenje, Prešernova 22,
3320 Velenje; 03/587 11 34
Franc Šinko,
031/383 591
OPD Koper, 05/627 30 60
(torek, četrtek od 17.-19. ure)
PD Ajdovščina, 041/275 542
Franc Šinko,
031/383 591
Jože Kamenšek,
041/572 005
03/492 48 50
Naslov, kjer dobite podatke o
akciji
Bojan Brezovar,

041/541 077
Tradicionalni kostanjev piknik mladih PD
Jože Perše,
planincev Dolenjske in Bele Krajine
Novo mesto
041/693 195
4. stoperški planinski pohod
PD Donačka gora Albin Lorber,
031/320 325

09.10.
10.10.

Pohod po Radeški planinski poti
PD Radeče
Gorski tek na Nanos v spomin na PD Podnanos
Fabjana Furlana

Zvone Mesojedec, 041/843 905
Benjamin Androvec,
041/409 193

10.10.

10.10.

10.10.
10.10.

10.10.

16.10.
16.10.

16.10.
16.10.
17.10.

17.10.

17.10.

17.10.

Kostanjev
Resevno

piknik

in

pohod

na PD Šentjur

Kostanjev piknik na Gori  Koča na PD Žalec
Gori
PS Galicija
17. pohod po poteh Andraža
PD Polzela
Kostanjev piknik na Kalu
PD Hrastnik

Pohod po Bavški planoti

PD Nova Gorica

TD Banjšice
Čistilna akcija
PD Drava
7. Memorial Janeza Jegliča  Johana, PD
Črni Kal
Domžale

Kostanjeva sobota na gori Oljki
PD Polzela
24. pohod krajanov na Hom
PD Zabukovica
Kostanjev piknik na Bukovici  PD
Koča na Bukovici
Žalec
8. pohod po Lavričevi poti
PD Šentvid pri
Stični
Kostanjeva nedelja na Grmadi

Kostanjeva nedelja na Bohorju

Ivan Straže, 03/574 09 45 ali
031/883 319
Slavko Vrhovnik,
03/714 80 50
Vili Pižorn, 041/783 743
Joži Brijel, Log 12, 1430
Hrastnik
03/564 11 12
PD Nova Gorica, 05/302 30 30
Jože Sedevčič, 041/345 411
Simona Belec, 041/278 273
PD Domžale, Kopališka c. 4,
1230 Domžale
Borut Peršolja, 01/721 57 14
Berni Palir, 041/813 909
Jože Jančič, 041/200 196
Vlado Ronik,
041/705 738
Maks Jerin, 041/454 097

PD Videm

Ruža Tekavec, 041/536 788
Milan Jevšnik, 07/492 05 88

PD

ali 041/525 442
Anton Petrovič,

Bohor Senovo

07/497 15 30

POROČAJO ..

50-LETNICA DOMA NA MIRNI GORI

Slovesno, kot se za takšne obletnice spodobi, je
Planinsko društvo Črnomelj organiziralo proslavo ob
50-letnici Doma na Mirni gori z bogatim kulturnim
programom ob tradicionalni gostoljubnosti. Potekala
je v hudem nalivu, a je bila udeležba kljub temu
številčna (cca 300 udeležencev). Mnogi med njimi so
prišli iz oddaljenih krajev Bele krajine kar peš.
Proslave sta se udeležila župana Občine Črnomelj in
Semič ter vsi, še živeči, dosedanji predsedniki
društva, ki so prejeli posebna društvena priznanja;
prav tako so se proslave udeležili tudi veterani, ki so
pred 50. leti sodelovali pri obnovi doma. Planinsko
društvo Črnomelj je društvo, ki beleži porast članstva
in šteje 410 članov. Na slovesnosti je v imenu Planinske zveze Slovenije spregovoril Rudolf Skobe,
predsednik MDO Dolenjske in Bele krajine in član UO PZS:

ťSpoštovani

planinci, ljubitelji narave ter redni in današnji obiskovalci Mirne gore, spoštovani
predsednik društva, spoštovani gostje.

Ob tej okrogli obletnici planinskega doma na Mirni gori Vam, kot član UO PZS prinašam pozdrave
predsednika PZS mag. Franca Ekarja in Predsedstva UO PZS, pozdravljam pa vas tudi v imenu MDO
Dolenjske in Bele krajine.
Res velika vztrajnost, prizadevnost in trma so bili potrebni, da ste belokranjski planinci uspeli pred 50
leti obnoviti med vojno požgan dom, enaka je bila potrebna, da je bil pred 75 leti postavljen tisti prvi (18.
avgusta bo torej tudi priložnost za slavje), nič manjša pa, da ste ga pred 10 leti znova prenovili v sodoben
planinski dom, ki je s svojo lego, poleg domov na Slavniku, Snežniku in Sviščakih eden najjužnejših v
Sloveniji. To mu daje še poseben pomen, saj tu na robu Kočevskega Roga in le streljaj stran od obsežnih
vinogradov uspeva združiti številne belokranjske planince, ki imajo v tej lepi deželi vinogradov, steljnikov
brez in gozdov, predvsem pa dobrih ljudi, početi tudi še vse kaj drugega.
V Planinski zvezi Slovenije smo ponosni na to, tem bolj, ker je PD Črnomelj eno redkih, ki mu uspeva
v zadnjem obdobju z dobrim programom, delom z mladimi pa tudi zaradi Doma na Mirni gori, članstvo
celo povečevati, ker je tu zraven tudi vedno trdno PD Metlika in ker nov zagon z novim vodstvom dobiva
tudi PD Semič.

Da je planinstvo v tej pokrajini resnično doma sta ponovno dokazali tudi prireditvi 1. maja letos, tu na
Mirni gori in na Krašnjem vrhu, ko ste naš vstop v EU praznovali skoraj plebiscitarno. Vedno znova
dokazujete, da niste samo tradicionalno gostoljubni, ampak da si prizadevate prebivalcem te pokrajine
pokazati tudi lepote naših višjih gora in drugih krajev Slovenije. To je tudi naše poslanstvo, še posebej, če
to storimo za našo mladino.
Čestitam Vam ob tem planinskem prazniku in vam želim uspešno delo še naprej.Ť

PRENOVLJENA KREKOVA KOČA NA RATITOVCU

Planinsko društvo za selško dolino Železniki je v nedeljo, 25.07.2004 odprlo prenovljeno Krekovo kočo
na Ratitovcu in proslavilo 50-obletnico povojne postavitve.

Slavnostna prireditev se je pričela z
Zdravljico v izvedbi pihalnega orkestra
Alples in tenorista Janeza Lotriča. Prvi
slavnostni govornik je bil predsednik
društva Lojze Lotrič, ki je v svojem
nagovoru predstavil zakaj so se lotili tega
izrednega podviga. Za njim je spregovoril
mag. Franci Ekar, predsednik Planinske
zveze Slovenije, ki je pohvalil domače
planince in ves njihov prostovoljni trud ter
omenil tudi prizadevanje Planinske zveze
Slovenije ob sprejemanju novega Zakona o
društvih
za
ohranitev
vrednot
prostovoljnega društvenega dela, saj je to
temelj delovanja planincev. Poudaril je
tudi pomen in vlogo planincev v zgodovini in danes  ob vstopu Slovenije v EU, pri ohranjanju planinske
zavesti. Mihael Pevec, župan Občine Železniki se je med drugim spomnil svojega delovanja v alpinistični
sekciji in številnih srečanj z mnogimi ljubitelji gora v koči na Ratitovcu, kamor je rad prišel tudi Nejc
Zaplotnik.
Ob tej priložnosti so podelili priznanja zaslužnim članom, in sicer Bronasti častni znak PZS, ki sta ga
prejela Anica Lotrič in Ivan Biček ter Srebrni častni znak PZS, ki ga je prejel Vinko Čemažar. Priznanja
planinskega društva pa so prejeli tudi obrtniki, ki so s svojim delom in strokovnim delom in strokovnim
znanjem pripomogli k obnovi koče. Posebno zahvalo pa so podelili za vsa prizadevanja predsedniku
društva Lojzetu Lotriču. V društvenem imenu mu jo je izročil Rado Goljevšček, tajnik društva.
Sledil je kulturni program ter blagoslovitev koče, ki jo je opravil Janez Gril in ob tej priložnosti
poudaril, da gore povezujejo tako verujoče, kot neverujoče.

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

NOGOMETNI TURNIR
'KOROŠICA 2004'

Tudi letos smo v dolini pred
Kocbekovim domom na Korošici
(1803 m) organizirali najvišje ležeči
turnir v malem nogometu. Tokrat

prvič pod zastavo Evropske skupnosti.
Žal nam jo je letos zagodlo vreme, saj je noč pred turnirjem deževalo do jutra. To je marsikatero ekipo,
ki je že pred turnirjem zagotovila udeležbo, odvrnilo od prihoda na Korošico, čeprav je bilo vreme ob
pričetku turnirja in vse do konca lepo in sončno.
Tako so se 14.8.2004 ob 10.30 uri na Korošici zbrale 4 nogometne ekipe. Prijavnina je znašala
6.000,00 SIT, tako kot lani, in so jo ekipe poravnale pri prijavi. Vsaka ekipa je štela 5 igralcev (vratar + 4
igralci). Igralo se je na igrišču, ki smo ga skupaj z oskrbnikom Milanom Koželjem pripravili že dan prej.
Igrišče je bilo veliko 20 x 40 m, z dvema goloma (3 x 2m) in označenim 6 metrskim vratarjevim
prostorom. Igralni čas je znašal 2 x 12 minut.
Tekmovanje smo organizirali malo drugače kot lani, ko se je prijavilo več ekip. Vsaka ekipa je tokrat
igrala z vsako ekipo, o uvrstitvi na turnirju pa so odločale dosežene točke in razlika v golih. Odigranih je
bilo 6 tekem in doseženih 19 golov. Igralce tokrat pri doseganju golov nista ovirali daljša in naporna pot
na Korošico, temveč malo bolj močan veter. Tu in tam pa so za zabavo poskrbele tudi krave, ki so se pasle
ob igrišču in se aktivno vključevale v igro tako da smo jih ob vsesplošni zabavi uspešno preganjali z
igrišča. Ob igrišču se je zbralo tudi dovolj navijačev, ki so z navijanjem pomagali vsak svoji ekipi. Same
tekme so bile odigrane fer in brez grobosti. Tekme je sodil sodnik Maks Majcen.
Po turnirju je bila podelitev pokalov za prva tri mesta in praktičnih nagrad vsem udeležencem turnirja,
ki so nam jih tudi letos podarila podjetja s celjskega. Ta podjetja so: AFIRMA, ADRIATIC, ALPEKS,
FIT MEDIA, HELEDIS, HERVIS, KILI LIBOJE, MLEKARNA CELEIA, PIVOVARNA LAŠKO,
TRIGLAV, ZŠAM.

Vrstni red ekip nogometnega turnirja 'Korošica 2004':

1. ŠMARTNO
VETERANI

5 točk 6 golov

2. ŠD PETROVČE
3. GOMILSKO
4. DMŠ

5 točk 5 golov
2 točki 7 golov

(Društvo mladih športnikov)
0 točk 1 gol
Za vse udeležence turnirja pa je bila priskrbljena
tudi brezplačna pijača.

Vsem skupaj, udeležencem nogometnega turnirja,
oskrbniku na Korošici, podjetjem in navijačem, bi se
radi zahvalili za njihovo udeležbo in pomoč pri

organizaciji in izvedbi tega turnirja. Želimo pa si tudi, da se srečamo v še večjem številu na naslednjem
nogometnem turnirju, že 10. po vrsti, 'KOROŠICA 2005'.
PD Celje Matica
Rok
VOLFAND

v.d. načelnika Gospodarske komisije

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

POPRAVILO IN OBNOVA PLANINSKIH POTI

Letošnja zima z obilico padavin je povzročila veliko škode na
Planinskega društva Celje  Matica.

poteh, za katere skrbijo markacisti

Podori kamenja so poškodovali jeklenice na poti na Kamniško sedlo, skozi Turski žleb in na Mrzlo
goro.
N
ajh
ujše
pa
se
je
zgo
dilo
13.
7.
200
4 na
dan potresa v Posočju, čeprav že nekaj ur prej.
Ogromna skala je tako rekoč odnesla del poti pred
brvjo nad slapom Rinka in uničila polovico brvi
pod slapom. Sila je bila tolikšna, da jo je potisnilo za nekaj metrov po strugi.

Po obsegu je bila škoda tolikšna, da je markacisti matičnega društva niso mogli sami odpraviti, zato so
jim 24.7. na pomoč priskočili markacisti sosednjega Planinskega društva Grmada Celje, s katerim tudi

sicer zelo dobro sodelujejo. Popravili so pot na Kamniško sedlo, skozi Turski žleb in na novo nadelali in
očistili pot proti Okrešlju.

Frischaufov dom na Okrešlju je privlačna točka za izletnike, ki ga
množično obiskujejo, nimajo pa primerne opreme. Nameščena je tabla,
ki opozarja na padanje kamenja.
Dne 14. 8 t.l. pa bo izvedena akcija pregleda, popravila in markiranja
poti na Ojstrico iz Robanovega kota po Kocbekovi poti. Ponovno bo
na vrhu žig, katerega si vneti obiskovalci radi prisvojijo in s tem
povzročajo slabo voljo pri onih, ki morajo ponj v Kocbekov dom na
Korošici.

Manja RAJH

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

V prejšnji številki Obvestil PZS je bil objavljen povzetek glasila
Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana ťPod
PrisojnikomŤ. Žal je bil naslov spletne strani društva napačen.
Spletno stran Planinskega društva Pošte in Telekoma Ljubljana si
lahko ogledate na:

www.pdrustvo-ptlj.si

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

PLANINSKO DRUŠTVO LITIJA
Na 2. seji UO PD 17.6.2004 so največ časa namenili pripravam na stoletnico društva. Osrednja proslava
(združen z dnevom zasavskih planincev) je bila 4.9.2005 na Jančah, slovesni občni zbor pa 17.4.2005.
Izdali so zbornik o stotih letih planinstva in postavili spominsko obeležje na kraj, kjer je stala Tomazinova
koča na Zasavski Sveti gori. Januarja 2006 bo izšla 100. številka Obvestil in takrat bo vsak lahko naročil v
knjigo vezanih vseh sto rednih in 8 izrednih številk. Še naprej bodo iskali možnost, da obiskovalce
opozorijo na izreden razgled z Janč (stolp, smerna vetrnica,..). PD bo objavil literarni natečaj na temo
planinstva, izbrani prispevki pa bodo objavljeni v Prusiku, ki bo izšel pred občnim zborom. Na seji so
imenovali tudi delovna telesa UO, pregledali priprave na mladinski in družinski planinski tabor in se
seznanili s potekom skupščine PZS.
Izleta planinske sekcije DU na Češko kočo se je 3.7.2004 udeležilo 47 planink in planincev. Pot čez
Žrelo do koče na Ledinah je bila zaprta, saj sneg na njej še ni skopnel. Namesto na Ledine so se udele-

ženci zato odpravili po zavarovani poti na bližnja Vratca (1.802m), severni odrastek v vznožji Kočne.
Srečanje z Litijskimi planinci si bo zapomnil tudi Dare Krničar, dal je toliko avtogramov v planinske
dnevnike, da so ga morale roke pošteno boleti. Petje društvenega zbora pred Češko kočo je zelo navdušilo
večjo skupino tujih planincev, nek Newyorčan jih je celo posnel s kamero. Sestopili so k Planšarskem
jezeru, ob katerem so ravno takrat svoje šotore postavili mladi planinci iz PD Brežice.
Dvodnevnega izleta savske sekcije na Pohorje se je 9. in 10.7.2004 udeležilo 24 planincev. Prvi dan so
prehodili slovensko planinsko pot od Ruške do Ribniške koče, drugi dan pa še odsek do Slovenj Gradca.
Slovesnosti ob 50-letnici Zasavske koče na Prehodavcih se je 9. in 10.7.2004 udeležila tudi petčlanska
delegacija PD Litija. Na slovesnosti je predsednik MDO Borut Vukovič kot skupno darilo vseh zasavskih
planinskih društev PD Radeče izročil skulpturo kiparja Bojana Štineta iz Javorja.
Izleta planinske sekcije DU na Lepenatko in Rogatec se je 10.7.2004 udeležilo 41 članov sekcije.
16.7.2004 se je z enomesečne odprave v perujske Ande vrnila tričlanska odprava v sestavi Peter
Zupančič, Jože Repina in Goran Turudič. V gorovju Cordilliera Blanca so osvojili vrhove: Urus (5.495m),
Ischinica (5.530m) in Tocllaraju (6.034m). Nadaljnje načrte jim je preprečila ogromna količina
novozapadlega snega, vendar pa sta tudi vzpona na sedlo med Alpamayo in Quitaraju (5.500m) in na
ramo po Chopicalquijem (nad 6.000m) vredna vsega spoštovanja.
V bližini Solčave je od 11.7. do 18.7.2004 potekla 24. mladinski planinski tabor. 30 mladih planincev,
za katere je skrbelo 12 organizatorjev, so preživeli nepozabni teden pod šotori. Povzpeli so se na Raduho,
Olševo, Ojstrico, Strelovec, obiskali planinske koči na Grohatu in Klemenčji jami, si ogledali Logarsko
dolino in občudovali naravno znamenitost Matkov škaf. Ob ogledu je bila velikanska luknja, ki jo v sneg

izdolbejo kapljice, ki polzijo čez severno steno Mrzle gore, globoka dvanajst metrov. Ves teden je
potekala igra skriti prijatelj, priredili so olimpijske igre in turnir v odbojki. Skoraj vsak večer so prižgali
taborni ogenj, priredili pa so tudi modno revijo. Imeli so likovno in literarno delavnico, rezultate pa si
boste lahko kmalu ogledali v posebni številki Prusika. Tudi tokrat so posebno pozornost namenili
spoznavanju življenja domačinov. Tako so si ogledali Macesnikovo domačijo, ki je pravi tehnološki muzej
s številnimi napravami, ki so jih domačini sami izdelali, obiskali pa so tudi Bukovnikove, ki imajo najvišje
ležečo kmetijo na Slovenskem. O Solčavi in Solčavcih je veliko zanimivega povedala učiteljica Marta
Orešnik, ki jih je obiskala v taboru. Tabor je, tako ko vse do sedaj, uspešno vodila Ana Mohar, pomagali
so ji: Pavle Smolej (ekonom), Aleš Mohar (kuhar), Monika Benegalja (pomočnica kuharja), ter vodniki:
Janez Medved, Helena in Maja Mohar, Toni Paulič, Dani Repina, Monika Dobrun, Karel Kodrič, v veliko
pomoč je bil tudi Marija Smolej. Del tabora sta sodelovala tudi vodnika Sašo Jovanovič in Matej Krnc.
PD Litija je letos organiziralo 1. družinski planinski tabor, ki je potekal od 20.7. do 24.7. 2004 v
neposredni bližini Solčave. Tabora se je udeležilo 14 družin oziroma 46 udeležencev (od tega 26 otrok) in
9 članov vodstva. Izredno naklonjeno vreme je omogočilo izpeljavo vseh predvidenih aktivnosti. Izvedli
smo izlete na Raduho (nekateri samo do Grohota), Olševo (nekateri samo do Potočke zijalke) in Robanov
kot. Ogledali smo si tudi krajinski parka Logarska dolina s slapom Rinka. V taboru so se odvijale različne
aktivnosti: skrita družina, olimpijske igre, predstavitev planinske opreme, literarna delavnica in seveda
krst. Glede na izjave in zadovoljstvo udeležencev se ni bati, da tabor postane tradicionalna akcija društva.
Za izvedbo tabora so poskrbeli Marija Kokalj (kuharica), Rok Mežnar (pomoč v kuhinji), Petere Rutar
(ekonom), Aleš Pregel (vodja tabora) in vodniki: Roman Ponebšek, Sašo Jovanovič, Janez Medved, Maja
Mohar in Matej Krnc.
Na izletu planinske sekcije DU na Košutico 24.7.2004 je bilo 54 udeležencev. Še posebej so bili veseli,
da se jim je po krajši prekinitvi znova pridružil Viktor Čebela. Marija Poglajen je prejela spominsko
darilce kot tisoča pohodnica v tem letu.
Izleta planinske sekcije na Krn, se je 31.7.2004 udeležilo 50 planink in planincev, trije med njimi so se
jim pridružili prvič. Večina udeležencev je šla iz Lepene le do Krnskih jezer, 16 pa se jih je povzpelo tudi
na vrh Krna, kar je lep podvig, saj so v petih urah premagali čez 1.500 metrov višinske razlike. Seveda pa
ni bilo dolgčas niti tistim, ki so šli do koče, saj je tam ravno takrat potekalo srečanje planinskih prijateljev
pri Krnskem jezeru. Na tem izletu se je kot vodnik prvič preizkusil Marjan Jug, ki je kot ťmetlaŤ imel
veliko dela. Žal je pri sestopu, že v bližini doma dr. Klementa Juga prišlo do nezgode. Štefki Jelnikar iz
Jevnice je na skali zdrsnilo, pri padcu si je zlomila nogo, tako da jo je avtobus odpeljal naravnost v
ljubljanski Klinični center.
Obvestila si lahko ogledate tudi na spletnem naslovu:

http://narava-b.si/pd-litija/Ob_tekoce.htm.

(Po Obvestilih Planinskega društva Litija, št. 84/avgust 2004)

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

120-LETNICA ROJSTVA BOGUMILA BRINŠKA
Filatelistična sekcija Primorkega numizmatičnega društva Ilirska Bistrica je ob Brinškovi 120-obletnici
rojstva pripravila spominski dotisk na poštni dopisnici in priložnostni postni žig. Oblikovali pa smo tudi
"maksimum karto", na kateri kraljuje Snežnik s fotografskega posnetka Hinka Poročnika in v grafični
upodobitvi Draga Karolina.
Vojko ČELIGOJ

Obalno planinsko društvo Koper obvešča vse, ki bodo
obiskali Tumovo kočo na Slavniku, da dobijo vse
informacije pri novi oskrbnici Angelci Ban, Podgorje
10/b oz. na telefonu: 05/68 70 134 ali 041/893 517.
Koča je odprta ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Vabljeni!

PLANINSKO DRUŠTVO
RIMSKE TOPLICE
Pregledali so delo in pošto, ki jo je društvo prejelo med obema sejama. Še posebej skrbno so prebrali
dopis Občine Laško o prijavi prireditev SAZASu v primeru, da se na prireditvi predvaja glasba. Dogo-

vorili so se glede organizacije prireditve ťPopoldne ob citrahŤ ter se seznanili s problemi dežuranja v koči.
(Po zapisniku 1. seje UO in NO PD RimskeToplice z dne, 05.07.2004)

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,
da so za objavo najbolj primerni.

UREDNIŠKI ODBOR OBVESTIL PZS

KNJIŽNICA V PROSTORIH PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE,
DVORŽAKOVA 9/I, LJUBLJANA PRIČNE Z REDNIM POSLOVANJEM V
PONEDELJEK 6. SEPTEMBRA 2004.

KNJIŽNICA BO OD 6. SEPTEMBRA POSLOVALA VSAK PONEDELJEK
OD 17. DO 19. URE.

STROKOVNA SLUŽBA PZS:

v.d. generalnega sekretarja:

Danilo M. SBRIZAJ

Telefon:

01/4345 682

E-pošta:

generalni.sekretar@pzs.si

FAX:

01/ 4345 691

E-naslov PZS:

info@pzs.si

Spletna stran PZS:

http://www.pzs.si

TELEFONSKE ŠTEVILKE STROKOVNE SLUŽBE PZS

Tajništvo

4345 680

računovodja

4345 687

Planinska založba

4345 684

blagajna

4345 688

GRSS, Sklad Okrešelj 04/201 06 07
GK, KPP, KMS

4545 690

MK,KVIZ,VK,KVGN 4345 689
KA,KOTG,KŠP,PV

4535 686

URADNE URE
ZA STRANKE STROKOVNE SLUŽBE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE

STROKOVNA SLUŽBA PZS:
ponedeljek

od 8. do 14. ure

sreda

od 8. do 15. ure

petek

od 8. do 14. ure
PLANINSKA ZALOŽBA:
ponedeljek

od 8. do 17. ure

sreda

od 8. do 15. ure

petek

od 8. do 14. ure

Odmor za malico je od 10.30 do 11,00 ure.

Torek in četrtek sta namenjena predvsem strokovnemu delu, ki ga morajo opraviti delavci strokovne službe v
določenih rokih. Prosimo, da navedeno upoštevate!

___________________________________________________________________________
_____
OBVESTILA PZS izhajajo enkrat mesečno

Izdajatelj:
Ljubljana

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

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

Tisk:
Domžale

Naklada:

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

1600 izvodov, brezplačno, september 2004

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski številki: 01/ 4345 680. Pišete nam lahko
na naslov Planinska zveza Slovenije, Dvoržakova 9 (p.p. 214) 1001 Ljubljana (fax: 01/ 4345
691). E-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

ťŽivjo, dvostebelna plani(n)ka! Namesto morske razglednice, te pozdravljam tako; po planinsko!
Uživaj!Ť mi je zadnji dan avgusta pisala prijateljica Maja. Na razglednici, ki je sicer bila iz KamniškoSavinjskih koncev pa vtisi oz. odtisi s poletnih potepanj po številnih vrheh. Gotovo tudi vaše kartice,
fotografije, predvsem pa v spomin vtisnjena doživetja govorijo o marsičem, o naporu in krasnemu
razgledu, mrzlemu vetru in ptičjemu petju, o iskrivem nasmehu in krepkemu stisku rok, tihi pesmi in
drobnemu cvetu, nikoli končani poti... Tudi o novih prijateljih. Še bomo z njimi kam šli, si pisali in
klicali; prav in luštno je tako .
Mi pa smo zopet stopili v jesen in v nove aktivnosti. Tako vas Mladinska komisija PZS to jesen vabi na
Družabnost v gorah (predstavljene bodo nove igre in nova spoznanja ter nadgradnja dela prejšnjih
let) in na Seminar za aktivne člane MO, na katerem boste dobili marsikatere nove ideje za delo v
mladinskem odseku PD, informacije, organizacijska znanja ter spregovorili o aktualni problematiki.
Oba seminarja bosta potekala v v PUS Bavšica (točna datuma bosta javljen naknadno), s pričetkom ob
16. uri. Prijave in informacije na MK PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana, 01/ 43 45 689,
mladinska.komisija@pzs.si. Vse mlade nadebudne planince pa MK PZS vabi na že 16. Tekmovanje
Mladina in gore. Regijska tekmovanja podo potekala 6. novembra 2004 na različnih koncih Slovenije,
državno pa 15. januarja 2005 v Novi Gorici. Za vse informacije, prijave itd. kontaktirajte MK PZS.
Število ekip, ki zastopa OŠ ali PD ni omejeno, zato le pogumno in veselo novim izzivom naproti!
Srečno tudi v novem šolskem letu ali še prej na izpitih!

Zdenka Mihelič

NEKAJ MEDNARODNIH

Na mednarodnem področju je bilo letošnje poletje zopet zelo pestro dogajanje. Ne samo pri nas na
MK PZS, ampak tudi še pri marsikomu izmed vas, kajne! Najpomembnejši dogodek je bil za nas
gotovo mednarodni Youth Commission UIAA tabor, ki smo ga organizirali v Sloveniji: Mednarodni
tečaj gorništva  šola varne hoje. Potekal je od 13.  21. avgusta, udeležili pa so se ga mladi iz
Španije (skupaj 13 iz dveh organizacij), Belgije (3), Švice (1), Italije (8) in iz Slovenije (4). Da pa so se
imeli zares fino ter preplezalni in prehodili marsikatero pot, ogromno videli in doživeli, pa gre zasluga
vodstvu z Matjažem Hafnerjem na čelu, ki so poskrbeli tako za varnost in dobro počutje. Več o prvem
Mednarodnem tečaju gorništva boste lahko prebrali v naslednji številki Mladinske priloge Obvestil
PZS. Danes pa si lahko z užitkom preberete in ogledate doživetja z dveh mendarodnih YC UIAA

taborov: zmagovalci Državnega tekmovanja MIG iz MO PD Fram so se od 1. - 5. julija oz. šest dni
potepali na pobočjih Monte Rose v Italiji in Švici, Maja Luzar iz PD Novo mesto pa se je udeležila
Ekološko-delovnega tabora v Avstriji (18.  25. julij).
Če ste se tudi vi potepali po svetu in spoznavali kraje, gore, ljudi, nam lahko svoja doživetja pošljete
in z veseljem jih bomo objavili ter tako tudi drugim približali vaš košček obiskanega, preplezanega
sveta.
Srečno in 'mejte se radi!

Zdenka Mihelič

ORIENTACIJA

 SEMINAR ZA TRASERJE IN ORGANIZATORJE PLANINSKIH ORIENTACIJSKIH
TEKMOVANJ (POT)

Seminar za traserje in organizatorje Planinskih orientacijskih tekmovanj je namenjen vsem tistim, ki
bi želeli pridobiti znanja s področja organiziranja in trasiranja planinskih orientacijskih tekmovanj, pa
že obvladajo ostala znanja s področja orientacije. Zato se za udeležbo na seminarju za traserje in
organizatorje POT zahteva od udeležencev obvladovanje vsebine seminarja orientacije, ki se jo lahko
pridobi na seminarjih orientacije, preko drugih izobraževalnih akcij ali s samoizobraževanjem.
Seminar je tudi pogoj (enakovredno seminarju je trikrat član organizacijskega odbora planinskega
orientacijskega tekmovanja ter petkrat tekmovanje na POT v zadnjih petih letih) za pridobitev
strokovnega naziva vaditelj orientacije PZS.

Program seminarja:
ϒ predstavitev orientacijskih tekmovanj,
ϒ zgodovina planinskih orientacijskih tekmovanj,
ϒ pravila in zakonska ureditev,
ϒ varstvo narave pri organizaciji POT,
ϒ priprava, izvedba in analiza POT,

ϒ praktična izvedba POT.
Seminar bo potekal od 12. do 14. novembra 2004 v Koči na Kopitniku in njeni okolici. Celotni znesek
udeležbe znaša 14.500 SIT, za člane PD pa 10.800 SIT. Rok prijave je 22. oktober 2004.

Obvezna literatura na seminarju je učbenik Planinska orientacijska tekmovanja (Glavnik, Jordan,
Rotovnik, 2002, PZS), ki se jo lahko kupi v založbi PZS ali na samem seminarju.

Vabljeni!

Odbor za orientacijo MK PZS

 SEMINAR ORIENTACIJE

Orientacija je nepogrešljivi del pri vsaki aktivnosti v naravi, posebno še v gorskem svetu, kjer nas
lahko napačna smer gibanja zavede v velike težave. Zaradi tega in zato, ker je iznajdljivost v prostoru
odlična vrlina, organizira Odbor za orientacijo pri Mladinski komisiji PZS poseben seminar orientacije
za vse, ki bi radi obvladovali gibanje v neznanem terenu in brezpotjih, ki nameravajo poučevati
orientacijo v okviru planinskih društev ter organizirati ali tekmovati na planinskih orientacijskih
tekmovanjih. Seminar predstavlja prvo stopnjo na poti k pridobitvi naziva vaditelj orientacije PZS.

Na seminar ste vabljeni tako vodniki v društvih kot ostali, ki vas področje orientacije zanima. Še
posebno vabljeni člani društev, kjer še nimate vaditeljev orientacije PZS. Nekaj tem iz programa
seminarja: geografska orientacija, topografska orientacija na terenu, karte, tehnični pripomočki,
merjenja na karti, risarski izdelki, nočna orientacija, metode poučevanja orientacije. Močan poudarek
seminarja je delu na terenu, kjer si udeleženci pridobijo največ praktičnega znanja.

Seminar orientacije bo potekal od 7. do 10. oktobra 2004 v Domu na Menini in njegovi okolici.
Celotni znesek seminarja znaša 23.000 SIT, za člane PD pa 16.100 SIT. Rok prijave je 17. september
2004. Prijavnice pošljite na naslov: Mladinska komisija pri PZS, Dvoržakova 9, 1000 Ljubljana.

TREKING OKOLI MONTE ROSE

Zgodilo se je, da so Sara, Maša, Nejc in Aja januarja 2004 zmagali na državnem tekmovanju Mladina
in gore. Za nagrado so si prislužili udeležbo na mednarodnem taboru v tujini. Povezali smo se z
Zdenko Mihelič, ki pri Mladinski komisiji pri PZS vzdržuje stike z drugimi planinskimi zvezami in se
dogovarja glede udeležbe na razpisanih mladinskih taborih v tujini. Obljubljala nam je kar nekaj
razpisov in res smo jih dobili: Romunija, Bolgarija, Madžarska, Italija, Avstrija, Estonija. Tabori z
najrazličnejšimi vsebinami in poudarki (raziskovanje podzemlja, čiščenje prvobitnih planin, plezanje,
). Nagrajenci so razpise zelo natančno pregledali in v vsakem bi se našlo kaj zanimivega. Seveda so
se potem vključili tudi starši, ki so opozorili na termine družinskih počitnic, otroci so se spomnili, da
so se prijavili še na razna obmorska letovanja in seveda je bil tu še društveni planinski tabor.

Aja, Maša, Nejc in Brigita po prihodu v Alagna
Valsesio

Ko smo končno izbrali tri tabore, ki bi nam ustrezali, je postala aktualna pot. Vse kar nam je bilo všeč,
je bilo neizmerno daleč. V Estonijo sploh ni bilo moč poiskati povezav z vlakom. Letalske povezave so
bile občutno predrage. V Romunijo bi potovali z vlakom tri dni s številnimi prestopanji. Tako je ostal
samo treking okoli Monte Rose, ki je po razpisu sodeč izgledal zelo atraktiven, saj bi dejansko
obkrožili pogorje Monte Rose, se povzpeli do višine 3500 m, hodili po ledeniku in spoznali številne
doline. Vse skupaj bi se dogajalo dovolj blizu, da bi lahko pobegnili tudi domov, če ne bi bilo za
vzdržat. Seveda je še vedno ostal problem prevoza do tja. Ta tabor je bil tudi najdražji, ker so bili v
ceno tabora vključeni številni prevozi z žičnicami, sedežnicami in minibusi na taboru samem. Tako
smo se podali na pot iskanja dodatnega sponzorskega denarja, ki bi nam pokril stroške potovanja.
Istočasno smo iskali vse možne kombinacije prevoza. Osebno sem občasno postajala kar jezna na
nagrado, ki mi povzroča toliko skrbi. Ob vsem tem smo seveda pozabili na najpomembnejše,

pridobivanje kondicije. Na pomoč nam je priskočil Bobi, ki se je ponudil, da nas spremlja, da ne bomo
ostali v težavah v tuji deželi in za povrhu še v gorah. Poučil nas je o opremi in seveda z razmerami, ki
vladajo na takšnih višinah. Sledilo je pripravljanje prtljage, kar ni bila lahka naloga, saj bo potrebno
vse, kar bomo potrebovali na poti, ves čas prenašati s seboj. V nahrbtnike smo naložili res samo
najnujnejše, poiskali smo najlažje tenis copate, najmanjše majice, Pa vse skupaj ni nič pomagalo.
Stvari je bilo za prenašanje občutno preveč. Ponovno smo delali selekcijo. Izločali smo še najmanj
potrebno od potrebnega. Ko smo končno vse uredili, pa se je zgodilo to, da je zbolela Sara. Zjutraj
pred odhodom smo zato še odpovedovali udeležbo enega člana, odpovedovali smo najeti kombi in se
v sredo nekaj minut po 20. uri podali na pot nenačrtovano z Bobijevim osebnim avtomobilom.

Na poti mimo švicarskega jezera Stausee Mattmark

Med potjo seveda poleg Bobija, ki je vozil, nismo spali tudi drugi. Dajali smo si poguma, da znamo
dovolj angleščine za sporazumevanje, da bomo kljub nepridobivanju kondicije zmogli pot, da pot do
Alagne Valsesie znamo na pamet in ne rabimo gledati niti na zemljevid. Pa se je vse zgodilo ravno
obratno. Sporazumevali smo se v zelo polomljeni angleščini (bolele so nas roke in obrazne mišice),
malo je šepala naša kondicija in na poti smo se seveda malo izgubili. V zgodnjih jutranjih urah smo po
nekaj nepotrebnih obvozih in ovinkih le našli izvoz iz avtoceste pri Romagnanu in zavili v dolino
Valgrande. Ob reki Sesia smo prispeli do Alagne Valsesia, kjer je bil predviden zbor udeležencev.
Izkazalo se je, da smo najbolj oddaljeni udeleženci tabora seveda bili prvi na zbornem mestu. Lahko
smo se podali na jutranji sprehod po mestecu, ki je še spalo. Še enkrat smo pregledali vsebino naših
(pre)težkih nahrbtnikov, če le ni morda v njih kaj, kar ne bomo nujno potrebovali. Žal se je izkazalo,
da je bila selekcija dobro opravljena že doma in bomo morali težka bremena prenašati naslednjih pet
dni. Bolj ko so se urni kazalci približevali 8. uri, več je bilo na parkirišču pohodnikov s podobno
nabasanimi nahrbtniki kot so bili naši.
Po uvodni predstavitvi smo ugotovili, da smo najmočnejše tuje zastopstvo, saj je poleg peterice
Slovencev, iz Švice prišel Timon, vsi ostali pa so bili Italijani (11 udeležencev in 7 spremljevalcev). Že
kar na začetku smo spoznali, da bo sporazumevanje potekalo pretežno z rokami, saj razen Diega, ki je
bil neke vrste uradni prevajalec, in Timona, ostali udeleženci o angleščini še niso slišali prav dosti.

Da ne bi preveč izgubljali časa, smo kupili vozovnice in se z žičnico odpeljali na višino 1800 metrov,
kjer se je začelo zares. Domačini so nam že na začetku želeli pokazati svojo dobro fizično
pripravljenost in v tem kar pretiravali. Prve žrtve so bile vodja tabora Gabriella in dve Franceski, ki so
nekoliko zaostajale. Hoja je izgledala tako: približno 15 minut hitrega tempa in 5 minut postanka, da
so se nam priključila dekleta iz ozadja. Občasno so se iz ozadja zaslišali vzkliki "Grupoo, grupoo", kar
naj bi pomenilo, da moramo hoditi v skupini in se prilagoditi počasnejšim udeležencem. Tisti na čelu
kolone so temu ugovarjali in še naprej ubirali svoj tempo hoje, dokler se ni sestal krizni štab vodstva
in je Gabriella odločno zahtevala od ostalih spremljevalcev in udeležencev več reda. V megli in vetru
smo dosegli kočo Rifugio Guglielmina na višini 2880 m, kar je za Ajo, Mašo in Brigito že pomenilo
višinski rekord. Končno smo dočakali daljši počitek za kosilo iz nahrbtnika. Domačini so se na vse
pretege trudili, da bi nam opisali razgled na okoliške gore, ki naj bi bil zares veličasten, a jim je zaradi
megle to bolj slabo uspevalo. Po počitku smo začeli sestopati proti dolini Val di Gressoney. Upali smo,
da bomo vsaj del poti opravili z žičnico, a je bilo to le prazno upanje. Italijani so se namreč prav v tem
času lotili remonta, tako da je bilo potrebno v Ciaval dobrih tisoč višinskih metrov opraviti peš. Sestop
se je spremenil v pravo dirko s časom, saj smo morali ujeti žičnico, ki nas je zapeljala iz Ciavala na
sedlo Colle del Bettaforca na višino 2672 m. Zaradi hudih sunkov vetra, smo začeli s sedla hitro
sestopati v dolino Val d' Ayas. Kar ne znam si predstavljati, kako se ob takšnem vetru pozimi počutijo
smučarji. Proti večeru smo prispeli do koče Rifugio Ferraro na višini 2066 m. Ob večerji smo lahko
spoznali pravo italijansko mineštro (zelenjavna juha), medtem ko smo se v prihodnjih dneh odločali
predvsem za pasto (testenine). Ugotovili smo, da je za nami kar naporen dan, saj smo bili na poti 9 ur
(predvidenih je bilo 6). K utrujenosti pa je veliko prispeval tudi neenakomeren ritem hoje in dejstvo,
da že 36 ur nismo spali. Z Gabriello smo se dogovorili, da bodo otroci z mentorico naslednji dan
izbrali nekoliko lažjo varianto in se po dolinah Ayas, Aosta in Valtournenche pripeljali do kraja
Cervinia Breuil ter nato z žičnico na vrh ledenika.
Ostali udeleženci smo se odpravili po dolini Courtod, ki jo z leve strani zapirajo tritisočaki, z desne pa
pogorje Monte Rose. Hoja drugega dne je bila veliko prijetnejša, saj so domači vodniki oz.
spremljevalci ubrali enakomeren tempo hoje, primeren za skupino. Po zelo slikoviti pokrajini ob
številnih izvirih in jezerih smo se v lepem vremenu počasi povzpeli na 2896 m visoko sedlo Colle
Superiore delle Cime Bianche, od koder je lep pogled na Breithorn in na Matterhorn oz. Monte
Cervino, kot mu pravijo domačini. V prijetnem opoldanskem soncu smo si na sedlu privoščili daljši
počitek, saj je že bil čas za kosilo (suhi dnevni obrok  SDO). Čez zaplate snega, kjer je vijugalo še
nekaj smučarskih navdušencev, smo sestopili do vmesne postaje žičnice, kjer so nas že čakali tisti, ki
so si pot nekoliko olajšali. Le v nekaj minutah smo se nato z žičnico povzpeli na višino 3455 m, kar je
za večino udeležencev pomenilo višinski rekord in tudi prvo pravo srečanje z ledenikom. Sledil je
krajši spust do koče Theodul Hütte, kjer smo prespali.
Zjutraj smo se čez ledenik Theodulgletscher, ali bolje rečeno smučišče, spustili do vmesne postaje
žičnice Trockener Steg na višini 2939 m. Pri tem smo bili nekoliko v napoto zgodnjim smučarjem, ki se
s Kleine Materhorna (3820 m) spuščajo do Trockener Stega. Vodniki so nam pokazali tehniko hoje s
cepinom in način zaustavljanja, ki pa ju raje ne bi komentiral, saj se nekako ne sklada s tem, kar
učimo pri nas. Z žičnico smo se spustili dobrih 1000 metrov nižje do vmesne postaje Furri, od koder
smo po prijetni potki že med številnimi turisti, predvsem iz azijskih dežel, sestopili v Zermatt. Tukaj so
se domačini ponovno izkazali, saj so starši nekaterih udeležencev prinesli riževo solato in pecivo, tako
da nam hrane ni bilo potrebno iskati v tamkajšnjih hotelih. Tudi sicer so bili naši nakupi v Zermattu

zelo skromni, saj so bile cene kljub ugodnim popustom in razprodajam za naš okus še vedno
previsoke. Podobnega mnenja so bili tudi Italijani. Prespali smo v hostlu Matterhorn, kjer smo se
lahko v miru in temeljito umili in stuširali. Ker so hostl odprli šele ob 16. uri, nas je v parku, kjer smo
počivali, zabaval Gianni s številnimi triki.

Naši udeleženci z vodjo tabora Gabriello, v ozadju
Matterhorn

Nedelja je bila dan, ko smo, kot se za nedeljo spodobi, večino časa potovali in sicer najprej z
minibusom do znanega turističnega središča Saas Fee. Po sprehodu skozi slikovito mestece ob
vznožju gora, kjer prav tako kot v Zermattu ni dovoljena vožnja z avtomobilom, smo prišli do poletne
bob steze. Udeležencem seveda ni bilo moč preprečiti, da preizkusijo progo. Bilo je vredno zapraviti
nekaj frankov, saj je bil 100 metrski spust po zaviti progi zelo razburljiv. Večina nas bi kar ostala in se
preizkušala na bob stezi, a kaj ko je bilo potrebno spet naprej. Peš smo se podali do eno uro
oddaljenega kraja Saas Almagell. Ob jezercu smo imeli počitek, ki smo ga izkoristili za kosilo  že znani
in preizkušen SDO. Sledila je vožnja z minibusom na višino 2200 metrov, kjer je veliko akomulacijsko
jezero Stausee Mattmark. Pot nas je vodila ob desnem bregu jezera, nato po stari poti čez sedlo
Passo di Monte Moro, kjer smo ponovno prispeli nazaj v Italijo. Cilj tokratne etape je bila koča Rifugio
Oberto Gaspare na višini 2786 m, od koder je lep pogled na severna pobočja Monte Rose, ki pa je bila
zavita v meglo. Naše znanje italijanščine s pomočjo ročnih spretnosti se je že toliko izboljšalo, da smo

domačine naučili igro s kartami, ki jo mi imenujemo "guro guro". Bilo je zabavno, tako da nas je
vodstvo kar težko spravilo v spalne prostore.

Udeleženci tabora na ledeniku Theodulgletscher

Spust v dolino Valle Anzasca nam je bil olajšan z žičnico. Iz Macugnaga nas je kombi odpeljal mimo
jezera Lago delle Fate, kjer se je začela zadnja etapa našega trekinga. Z okoliških pobočij so padali
številni slapovi, vsi višji in mogočnejši od teh, ki jih poznamo v Sloveniji. Pa še vstopnine, da si jih
ogledaš, ni potrebno nikjer plačati. Še preden je bil čas za opoldanski počitek in malico je začelo
deževati. Vreme nam na italijanskem delu poti zares ni bilo naklonjeno, medtem ko smo v Švici uživali
v sončnem vremenu. Čez 2738 metrov visoko sedlo Colle del Turlo, ki je bilo še precej zasneženo, smo
se začeli spuščati nazaj v dolino reke Sesia in v večernih urah prispeli do koče Rifugio Pastore. Še pred
tem smo se ustavili v muzeju Parco Naturale Alta Valsesia. Domačinom smo le stežka dopovedali, da
so podobno opremo uporabljali prvotni obiskovalci gora tudi v naših Alpah in da tudi pri nas živijo
kozorogi, gamsi, svizci ... Da bi se malo pobahali in jim zavezali jezike, smo omenili naših 400
medvedov. To je zares pomagalo, saj so se kar umirili v svoji gorečnosti.
V torek nam je ostala le še ura pešačenja do Alagna Valsesije kjer smo pred šestimi dnevi parkirali naš
avtomobil. Gabriella nam je kot dobra domačinka skušala razkazati še kup zanimivosti, ki so seveda
vredne ogleda, a kaj ko so naše misli že uhajale na Lago Maggiore in seveda domov. Tako je prišel
trenutek slovesa od prijaznih domačinov, ki so se zares potrudili in izkazali kot dobri gostitelji.
Tabor smo vsekakor preživeli in preživeli smo ga celo zelooo lepo. Pogorje Monte Rose, ki smo ga
obkrožili med 1. in 5. julijem 2004 je s svojimi skalnimi stenami in ledenimi masivi eno najbolj
izstopajočih v Alpah. Razteza se od sedla Passo di Monte Moro na vzhodu do sedla Colle del Teodulo
na zahodu in meri 50 km. Gorsko verigo sestavljajo številni tri in štiri tisočaki, med njimi: Breithorn,
Pollux, Castor, Lyskamm in Dufour Spitze, ki je s 4634 metri drugi najvišji vrh v Evropi. V družbi
italijanskih in švicarskih, malo starejših sovrstnikov, smo spoznavali lepote in razsežnosti
njihovih gora, se čudili številčnosti dolin, slapov, rek in jezer. Preizkušali smo se v lastnih zmogljivostih

med naporno hojo. Predvsem pa smo spoznavali življenje v teh krajih in uživali v presenetljivi
gostoljubnosti ljudi, ki smo jih srečevali med trekingom. Italijani so nas resnično gostoljubno in
prisrčno sprejeli medse. Nadvse so se potrudili, da smo s tega trekinga odnesli domov lepe spomine
na njihovo deželo in ljudi. Zagotovo smo se s poti vrnili bogatejši za kakšno izkušnjo in tudi z malce
višjo samopodobo, saj smo prehodili v teh dneh kar nekaj poti. Obstaja veliko razlogov, da se v te
kraje še kdaj vrnemo.
Da smo lahko vse to doživeli se zahvaljujemo Mladinski komisiji pri PZS in sponzorjem: občini RačeFram, krajevni skupnosti Rače, osnovni šoli Fram, BEX d.o.o., TDR Trading d.o.o., Bell d.o.o.,
CB.Promotion d.o.o., Berco d.o.o. in Kovinarstvo Andrej Čuš s.p..

Brigita Vabič in Jože Bobovnik

EKOLOŠKO-DELOVNI TABOR V NACIONALNEM PARKU KALKALPEN

Od 18. do 25. julija je v avstrijskem nacionalnem parku Kalkalpen potekal mednarodni ekološkodelovni tabor. Sedemnajst člansko skupino je sestavljalo 16 deklet in en fant iz Nemčije, Avstrije,
Indije, Hrvaške ter Slovenije. Res, da sem bila edina predstavnica iz dežele na sončni strani Alp, sem v
Avstriji preživela prečudovit teden. Utrinke iz delovnega tabora naj vam pokažejo fotografije!

Ker 1. dan nismo počeli ničesar smo morali drugi dan
vse nadoknaditi. Že zgodaj zjutraj smo do koče, ki je
bila zgrajena na vsega 8 m2 ter na višini 1583 m,
odnesti deske, iz katerih smo zgradili novo klopco.

Končana klopca je bila prav udobna. Čeprav je
zmanjkalo prostora za vse, se ťgasilskiŤ sliki vseeno
nismo odpovedali.

Prečudovito pokrajino smo lahko občudovali kar iz
koče v kateri smo bili nastanjeni. V ozadju je tudi vrh,
ki smo ga osvojili v četrtek.

Kar 3 dni smo potrebovali, da prekrili jezero. Pravega
razloga sicer ne vem, kajti nemško tega nisem
razumela, angleško pa mi niso znali razložiti
dobesedno. Vem le da je šlo za nekakšno zaščito
vode, ki je bila v jezeru.

Končno! Tudi jezero nam je uspelo prekriti. Pred
jezerom sva jaz ter Cristina, ki prihaja iz Dunaja.

Četrtek smo imeli prosti dan. Prosti dan je pomenil le
to, da nismo delali, lenarili pa tudi ne. Že zgodaj
zjutraj smo se odpravili v hribe. Skozi celo pot nas je
spremljalo lepo vreme, zadnjih 500 metrov pa se je v
minuti pooblačilo in sicer tako, da nisi videl pet
metrov pred seboj. Dokaz je udi slika, saj je
fotografinja stala dobre štiri metre od nas.

Najljubši prostor!!! Res, da so bile samo postelje,
toda po napornem dnevu smo itak videle le še to!

Maja Luzar

Mladinski planinski EKO tabor ťSv.Ana 2004Ť

Za nami je že sedmi mladinski planinski EKO tabor, ki ga je organiziral Mladinski odsek PD Ribnica.
Ker domače planinsko društvo, PD Ribnica, praznuje letos 25-letnico delovanja, smo sklenili, da
letošnji tabor organiziramo na domačem terenu, bolj natančno na Sv. Ani na Mali gori.
Letošnjega tabora, ki je potekal od 12. do 17. 7.2004 se je udeležilo 23 nadebudnih planincev iz
Ribnice, Kočevja in Ljubljane. Najbrž vas zanima kaj smo počeli?
Najprej smo se povzpeli na Sv. Ano, nato na Grmado, se spustili in obiskali vasico Struge ter podrobno
raziskali našo okolico. Bili smo tudi na nočnem pohodu; z baklami smo se odpravili do Sten Sv. Ane.
Tudi izobraževali smo se. Pogovarjali smo se o orientaciji, opremi, prehrani, kaj sodi v nahrbtnik, o
naravi in naravovarstveni vzgoji, nevarnostih v gorah, o prvi pomoči itd.

Da pa ne bi izgledalo vse tako ťšolskoŤ smo se sprostili ob prostočasnih delavnicah; izdelovali smo
verižice, slikali smo na majice in na telo, risali, igrali razne športne igre itd.
Za zaključek tabora smo odšli na izlet v Kolpsko dolino, si ogledali slap Nežica, Kostelski grad in se
kopali v Kolpi. Seveda, pa ne bi bilo tabora brez obveznega zaključnega večera, kjer ne sme manjkati
krst, poroka in priznanja za naj
Na koncu bi se rad zahvalil vsem donatorjem, vodstvu tabora, posebna zahvala pa gre našemu
ekonomu g. Tonetu Dejaku. Brez vaše pomoči ne bi bilo mogoče organizirati aktivnih počitnic za naše
osnovnošolce. Še enkrat hvala.

Martin Žuk, vodja tabora

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 8 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
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ODBOR ZA PRIZNANJA UO PZS
je v Obvestilih PZS, štev. 6/2004 v rubriki
Zakonodaja in Uradne objave objavil skupaj s Pravilnikom in obrazcem

RAZPIS NAJVIŠJIH PRIZNANJ PZS ZA LETO 2004
Obveščamo vse predsednike planinskih društev in Meddruštvenih odborov, da upoštevajo rok za oddajo
prijav na razpis in določila Pravilnika o priznanjih PZS.
PLANINSKA DRUŠTVA so bila dolžna svoje predloge, v skladu z razpisom, poslati na predpisanih
obrazcih (v šestih (6) izvodih) PREDSEDNIKOM MDO do 30.09.2004; MDO pa morajo oblikovati
svoja mnenja k predlogom in potrjene predloge v šestih (6) izvodih najkasneje do 20. 10. 2004 poslati na naslov:
Planinska zveza Slovenije – ODBOR ZA PRIZNANJA UO PZS, Dvoržakova 9 (p.p. 214) 1001 Ljubljana) – s pripisom »ZA RAZPIS 2004 - PRIZNANJA«.
Po roku prispeli predlogi bodo zavrnjeni!

Planinska zveza Slovenije bo tudi za leto 2005 izdala

PLANINSKI KOLEDARČEK.

Vse Meddruštvene odbore planinskih društev prosimo, da

najkasneje do 29. oktobra 2004
pismeno na priloženem obrazcu sporočijo
na sejah Meddruštvenih odborov planinskih društev usklajene prireditve, pohode in druge akcije, ki
so širšega pomena, namenjene tudi planincem drugih društev. Posebej naj bodo označeni projekti v
okviru 110-letnice izhajanja najstarejše slovenske revije Planinski vestnik in 110-letnice od postavitve
Aljaževega stolpa na Triglavu ter izleti v tujino. Moto vseh akcij bo tudi v letu 2005 »ZA ŽIVLJENJE
ZDRAVO V GORSKO NARAVO«.
Pri načrtovanju akcij upoštevajte, da bo 10. september 2005 namenjen Dnevu slovenskih planincev
in zato na ta dan ne načrtujte večjih planinskih prireditev.
V Planinskem koledarčku bomo objavili tudi prireditve, ki jih načrtujete v januarju leta 2006.
Planinska društva naprošamo, da upoštevajo rok 8. oktober 2004 do katerega naj Meddruštvenim
odborom planinskih društev posredujejo načrtovane akcije v prihodnjem letu in za januar 2006.
Pri pripravi koledarčka bomo uporabili tudi podatke o obratovanju planinskih koč. Uporabili bomo podatke, ki jih boste posredovali Gospodarski komisiji UO PZS na obrazcu, objavljenem v današnji številki
OBVESTIL PZS. Rok za oddajo tega obrazca je 18. oktober 2004.
Prosimo – ne prezrite razpisa – in se držite postavljenih rokov, saj drugače ni mogoče ustreči skupni želji, da bo koledarček natisnjen do konca meseca novembra, pregled prireditev pa posredovan športnim ustanovam in pravočasno dosegljiv na spletnih straneh Planinske zveze Slovenije.
Akcije, ki so namenjene društvom, zlasti vzgojne in izobraževalne, naj sporočijo tudi komisije/odbori
Upravnega odbora Planinske zveze Slovenije.
Ker pripravljamo novo podobo Planinskega koledarčka prosimo, da se držite rokov, saj prijav, prispelih
po roku ne bomo upoštevali.
Vsi obrazci (v prilogi) morajo biti podpisani in žigosani s strani predsednika MDO PD ali njegovega namestnika!
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Obrazec je v prilogi !

Obrazce izpolnjujete ločeno za akcije:
- ob 110-letnici najstarejše slovenske revije – Planinski vestnik,
- ob 110-letnici postavitve Aljaževega stolpa na vrhu Triglava;
- večje društvene akcije in akcije za tujino.
Obrazec izpolnijo tudi komisije/odbori UO PZS !
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PRIJAVA INVESTICIJE
V PLANINSKO KOČO ZA LETO 2005
IN PODATKI O OBRATOVANJU KOČ ZA LETO 2005
Objavljamo poziv za prijavo investicije v planinsko kočo za leto 2005. Obrazcu prilagamo tudi obrazec v
katerega vpišite podatke o obratovanju planinske koče v letu 2005.
Obrazca sta standardna, zato ju ne bo težko izpolniti. Prosimo, da natančno izpolnjene obrazce skupaj z zahtevanimi prilogami pošljete na naslov Planinske zveze Slovenije, »Gospodarska komisija«, Dvoržakova 9,
p.p. 214, 1001 Ljubljana najkasneje do 18.10.2004.
Danilo SBRIZAJ, strokovni delavec

PODATKI O OBRATOVANJU PLANINSKE KOČE V LETU 2005
ZA KOLEDAR AKCIJ PZS
PLANINSKA KOČA_

_______

Koča bo odprta stalno (SO) od: _______________ do _______________

Koča bo odprta za weekende (OSNP) od:

do ______________________

Telefon v koči:
Ime in priimek oskrbnika koče

_______________________________________tel.: ______________

Ime in priimek najemnika koče

_______________________________________tel: ______________

Ime in priimek informatorja:

tel:

(informator je oseba, zadolžena s strani PD, da posreduje informacije obiskovalcem koče in PZS)
Če ima PD ali koča elektronsko pošto napišite naslov:

ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
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PRIJAVA ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJE V PLANINSKO KOČO I. IN II. KATEGORIJE IZ SREDSTEV
PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2005
(OBRAZEC IZPOLNITE ZA VSE KOČE, TUDI ČE NE KANDIDIRATE ZA SREDSTVA)
A. PODATKI O INVESTITORJU:
1.Planinsko društvo _______________________________________________________________________________
2. Ali pri društvu aktivno deluje ( ** ) :
a. mladinski odsek
b. alpinistični odsek
c. odsek za varstvo narave
č. markacijski odsek
d. izletniški odsek

da
da
da
da
da

ne
ne
ne
ne
ne

3. Ali planinsko društvo oziroma koča praznujeta v letu 2005 kak pomemben jubilej, če ga, neveditete katerega:
______________________________________________________________________________________________
B. PODATKI O PLANINSKI KOČI:
1. Ime koče: _____________________________________________________________________________________
2. Nadmorska višina:____________ m
3. Leto gradnje ( *** ): _______________
4. Leto zadnje temeljite obnove koče ( *** ): _________________
C. PODATKI O VRSTI NALOŽBE ( * ): dela na ekološki sanaciji planinske koče, obnova, dokončanje že začete gradnje
Č. PODATKI O ZMOGLJIVOSTIH, RAZMERAH V KOČI IN O ČASU GRADNJE:
1. Zmogljivost:
a. Število sedežev v novih gostinskih prostorih:
b. Število sedežev v obnovljenih gostinskih prostorih:
c. Število ležišč v novih sobah: _______ in število novih sob:
č. Število ležišč v obnovljenih sobah:

__________
__________
__________
__________

2. Razmere v koči po končani investiciji.
Izboljšali se bodo ( ** ) :
a. pogoji za bivanje zaposlenega osebja v koči
b. pogoji za delo zaposlenih delavcev v koči
c. transportni pogoji za material
č. sanitarni pogoji za obiskovalce
d. zmanjšali se bodo škodljivi vplivi koče na okolje
3. Čas gradnje:

a -> začetek del:
b -> zaključek del:

ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
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ne
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ne
ne
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D. PODATKI O DOKUMENTACIJI:
1. pridobljeno lokacijsko dovoljenje
2. izdelana idejna rešitev (tudi za drugo opremo)
3. idejno rešitev je pregledala gradbena podkomisija pri GK PZS
4. gradbena podkomisija pri GK PZS soglaša z idejno rešitvijo
5. izdelan projekt za PGD
6. projekt za PGD pregledan pri gradbeni podkomisiji GK PZS
7. gradbena podkomisija pri GK PZS soglaša s projektom za PGD
8. gradbeno dovoljenje je že izdano

da
da
da
da
da
da
da
da

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

OPOMBA: GK bo dala prioriteto tistim prijavam, kjer bodo PD že predložila vsa potrebna upravna dovoljenja in
drugo potrebno dokumentacijo!
E. FINANČNI PODATKI:
1. Vrednost investicije po cenah v letu 2004
2. Vrednost del v letu 2005
a. udeležba planinskega društva v investiciji
b. predvidena udeležba "Proračuna 2005"
c. udeležba ostalih (nevedite vire)
____________________

____________________ SIT
____________________ SIT
____________________ SIT
____________________ SIT
____________________ SIT
____________________ SIT
SKUPAJ: ____________________ SIT

3. Poslovanje obstoječe koče po dokončanih delih (a - č) oziroma nove koče (c,č)
a. promet v letu 2004
____________________ SIT
b. dobiček v letu 2004
____________________ SIT
c. predvideni promet po investiciji
____________________ SIT
č. predvideni dobiček po investiciji
____________________ SIT
F. PODROBEN OPIS DEL S PREDRAČUNOM (POŠLJITE OBVEZNO V POSEBNI PRILOGI )
G. NAČIN UPRAVLJANJA KOČE ( ** ):
1. kočo upravlja planinsko društvo
2. koča je v delnem zakupu (n.pr. kuhinja)
3. koča je v polnem zakupu / oddana v najem
NAVEDITE:
Ime in priimek oskrbnika koče
Ime in priimek najemnika koče
Višino najemnine v letu 2004

da
da
da

ne
ne
ne

_______________________________________
_______________________________________
___________________________ SIT

Točnost podatkov v prijavi potrjujeta (ime in priimek tudi natipkajte) s podpisom:
Predsednik PD: ________________________________________
Gospodar PD: ________________________________________
V ________________________________ dne ____________________________
Navodilo za izpolnjevanje prijave:
*
podčrtajte ustrezno
**
obkrožite ustrezno
***

velja samo za obstoječe koče

ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
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DAN SLOVENSKIH PLANINCEV
V LETU 2005
Prireditev dan slovenskih planincev je zaživela. Planinsko društvo, ki bi želelo v letu 2005 organizirati srečanje slovenskih planincev prosimo, da to sporoči Strokovni službi Planinske zveze Slovenije (Dvoržakova 9, 1001 Ljubljana ali info@pzs.si) najkasneje do 27. septembra 2004 – s pripisom
»DAN SLOVENSKIH PLANINCEV 2005«, ker bi želeli organizatorja in
kraj prireditve objaviti v Planinskem koledarčku za leto 2005.
Prednost za organizacijo prireditve bo imelo tisto planinsko društvo, ki bo v
letu 2005 praznovalo okroglo obletnico delovanja.

NOVOSTI PRI POBIRANJU IN OBRAČUNAVANJU
TURISTIČNE TAKSE
Že pred časom so vsa planinska društva, ki oskrbujejo planinske koče prejela tole obvestilo, ki ga
tokrat objavljamo:

(3) Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila
turistične takse.

Državni zbor RS je na svoji seji dne 29. decembra
2003 sprejel »ZAKON O SPODBUJANJU
RAZVOJA TURIZMA » (ZSRT). Za planinska
društva, ki upravljajo planinske koče, pa tudi za vse
planince je prav gotovo zanimivo nekaj določil:

29. člen (evidenca oprostitev plačila turistične
takse)
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 27.
člena tega zakona v evidenci, ki je določena v 31.
členu tega zakona.

27. člen (oprostitev plačila turistične takse)
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma
mentorji,
udeleženci
vzgojnoizobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni
podlagi organizirajo društva in druge vzgojnoizobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih
postojankah, na podlagi veljavne članske
izkaznice.
(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:
- osebe od 7. do 18. leta starosti,

Gospa Cecilija Ostan z občine Bovec me je opozorila, da bodo v planinskih kočah, ki so na teritoriju
občine Bovec preverjali ali so člani PZS, ki so po
Zakonu oproščeni plačila turistične takse res upravičeni do tega.
Zato vas prosim, da vsem oskrbnikom naročite, da
poleg imena in priimka člana PZS, ki prenočuje vi
koči in mu ni treba plačati TT obvezno vpišete
tudi številko planinske izkaznice. Občinski inšpektorji bodo ob kontrolah koč to preverjali.
Prosim, da v izogib neprijetnostim in stroškom
upoštevate to navodilo.
Danilo SBRIZAJ
v.d. generalnega sekretarja PZS
strokovni sodelavec GK PZS

STATUS PLANINSKE POSTOJANKE
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE

8
Stran Z/UO

30. letnik / 9. številka

OBVESTILA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
Poleg osnovnih določb o kategorizacijah, razvrščanju planinskih postojank je potrebno upoštevati določila, da je planinska koča, zavetišče, ki ima zato
potrebna upravljalno obratovalna dovoljenja, da se v
osnovi upošteva tudi pravilnik PZS o obratovanju,
hišni red, ipd. Planinska postojanka, ki ima izpolnjene pogoje za status planinske postojanke, ima na
»fasadi« napisno ploščo PZS in se mora zanesljivo
ravnati po za to predpisanih določbah obratovanja in
delovanja. Osnovno dejstvo je, da je planinski
objekt, ki ga upravlja PD, dolžan v času uradne
objave obratovalnega obdobja vedno zagotavljati 24
urno pripravljenost, da se lahkoplaninec, obiskovalec gora, zateče v nuji ali težavah v katerem koli
času v planinsko zavetrje - v planinsko kočo. Spoštovati je potrebno sklepe UO PZS pri določevanju
cen ter upoštevati ostala predpisana določila. V primeru okvar v objektu, pomanjkanja prodajnih artiklov.., naj se s tem pisno (namesti v objektu) seznani obiskovalce in napiše ustrezno opravičilo. Tudi

zaračunavanje turistične takse se izvaja samo za
nečlane planinske organizacije. Člani, registrirani za
tekoče leto, so po določbi Zakona o spodbujanju
razvoja turizma oproščeni plačila takse, vendar pa
mora biti urejena članska evidenca. Ob tem pa bi
veljalo opozoriti, da smo zaradi zlorab posameznikov pri koriščenju popustov prevozov po železnici
izgubili za planince ugodne, nižje cenovne nakupe
voznih kart.
Posebej bi še enkrat poudaril, da planinska koča
ni gostinski objekt, zato mora tudi v primerih najemništva pogodbeni najemnik spoštovati pravilnik o
planinskih kočah. Pravilno bi bilo, da bi se vsako
leto posebej dodeljevale registracije za status koč in
bi v primerih nespoštovanja sledil javni odvzem
statusa.
mag. Franci EKAR,
predsednik PZS

V nadaljevanju objavljamo obvestilo, ki je bilo v mesecu avgustu 2004 posredovano predsednikom
vseh Planinskih društev, ki upravljajo s planinskimi kočami:
Spoštovani predsednik planinskega društva!
Tako s strani članov UO PZS kot tudi članov GK PZS,
predvsem pa od obiskovalcev planinskih koč prejemamo
obvestila in kritike, da se v nekaterih planinskih kočah ne
spoštuje sklepov Upravnega odbora Planinske zveze
Slovenije o najvišjih dogovorjenih cenah in popustih v
planinskih kočh za leto 2004. Cene prenočišč v planinskih kočah večkrat presegajo najvišje dogovorjene za
posamezne kategorije planinskih koč in ležišč, enako
velja tudi za cene hrane in pijače. To se dogaja tako v
kočah, ki jih upravljajo planinska društva sama, kot tudi v
kočah, ki jih društva oddajajo v najem.
Opozoriti vas moramo na to, da je vaše planinsko
društvo z vstopom (združitvijo) v Planinsko zvezo Slovenije sprejelo tudi obveznost, da kot član PZS spoštuje tudi
določila Statuta PZS in odločitve organov PZS, da je
najvišji organ Skupščina PZS, z njenimi organi ( UO
PZS, Predsednik PZS in Predsedstvo PZS) in da je PD
dolžno spoštovati odločitve organov PZS, zlasti njenega
Upravnega odbora in njegovih komisij. Delovanje planinskih koč določa »Pravilnik o poslovanju, upravljanju
in opremi planinskih koč«, ki je bil osnova za sprejem
podzakonskih aktov Zakona o gostinski dejavnosti (
sprejet 21.12.1994 in objavljen v Uradnem listu RS številka 1/95 in »Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih,
ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave
ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih
vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah«, objavljen v Ur.l. RS, 88/2000 dne 29.09.2000 člen:

4, zlasti pa 43. člen, ki natančno opredeljuje kaj mora
ponujati planinska koča), kjer smo za planinske koče
dosegli precej blažje kriterije, kot veljajo za druge gostinske obrate. Na tej osnovi smo pridobili tudi potrdilo
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport (v nadaljevanju:
MŠZŠ), da so planinske koče objekti, v katerih se izvaja
dejavnost, ki je v javnem interesu. To potrdilo smo pridobili potem, ko smo MŠZŠ predložili standarde na osnovi
katerih delujejo koče, za osnovo pa je bil »Pravilnik o
poslovanju, upravljanju in opremi planinskih koč«.
Nespoštovanje sklepov UO PZS, zborovanja političnih strank pri ali v kočah, komercialni helikopterski poleti
do koč v Triglavskem pogorju, nam jemljejo kredibilnost
in smo bili že deležni resnih opozoril, predvsem pa kritik
javnosti. Da bi vam ponovno osvežili vedenje o tem,
kateri so standardi na osnovi katerih so naše koče dobile
značaj objektov, ki so v javnem interesu, vam pošiljamo
dopis MŠZŠ in standarde, na osnovi katerih nam je
MŠZŠ izdalo prej navedeno potrdilo. Prosimo, da vse s
svojimi sodelavci še enkrat pozorno preberete, saj bi bilo
za vse koristno, da bi čim več koč ohranilo status planinske koče na seznamu koč PZS. S tem bi se namreč izognili mnogim neprijetnostim, ki jih lahko povzroči izguba
tega statusa.
Planinske pozdrave,
Načelnik GK PZS:
Metod Kovač

Predsednik PZS:
mag. Franci Ekar

Standardi za planinske koče
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v katerih se izvajajo dejavnosti, ki so v javnem interesu
Planinske koče (koče, domovi, zavetišča in bivaki) so po kriterijih Planinske zveze Slovenije športni
objekti namenjeni vsem obiskovalcem gora in drugih hribovitih območij.
Osnovni namen planinskih koč je predvsem zagotavljanje zavetja obiskovalcem gora, nudenje
obvestil o planinskih poteh in pomoč pri nezgodah. Planinske koče nudijo obiskovalcem tudi tipizirano osnovno prehrano in pijačo, ter prenočišče.
Planinske koče tudi omogočajo planinskim društvom izvajanje njihove osnovne dejavnosti ( to
velja za planinske koče vseh kategorij), saj služijo kot:
•
•
•
•
•

cilji ali prehodne točke organiziranih izletov planinskih društev,
objekti v katerih se prirejajo tečaji za članstvo (mladino in odrasle), namenjeni vzgoji in izobraževanju s področja planinstva, pohodništva, orientacije, alpinističnih tečajev, tečajev športnega
plezanja....
služijo tudi kot prostori za sestanke članov, skratka kot društveni prostori,
uporabljajo se tudi kot objekti za prirejanje šol v naravi, v katerih se v vzgaja predšolska in
šolska mladina
Planinske koče so tudi nepridobitni in neprofitni objekti, saj se dohodek ustvarjen v njih vrača v
društva za izvajanje osnovne dejavnosti društev in za njihovo vzdrževanje (Zakon o društvih).

Planinske koče ustrezajo tudi merilom postavljenih v nacionalnem programu športa v republiki
Sloveniji, saj se v njih izvajajo naslednje vsebine iz nacionalnega programa športa:
4.1.
Športna – planinska - vzgoja otrok in mladine
4.1.1.
Gibalna in športna – planinska - vzgoja predšolskih otrok
4.1.1.1.
Interesna športna – planinska - vzgoja predšolskih otrok
4.1.2
Športna vzgoja šoloobveznih otrok – planinstvo, športno plezanje, orientacija, turno smučanje
4.1.2.1.
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok - planinstvo, športno plezanje, orientacija, turno smučanje
4.1.3.
Športna vzgoja mladine – kodeks obnašanja in gibanja v naravi in gorskem svetu
4.1.3.1.
Interesna športna vzgoja mladine – pohodništvo, orientacija, plezanje, smučanje in turno smučanje
4.1.3.2.
Interesna športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport - športno plezanje, alpinizem, smučanje
4.2.
Športna dejavnost študentov - pohodništvo, orientacija, plezanje, smučanje in turno smučanje
4.3
Športna rekreacija - pohodništvo, orientacija, plezanje, smučanje in turno smučanje
4.4.
Kakovostni šport - športno plezanje, alpinizem,
4.5.
Vrhunski šport - športno plezanje, alpinizem, ekstremno smučanje
5.1.1.1
Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu – vodniki, gorski vodniki, mentorji, markacisti, naravovarstveniki, gorska reševalna služba, alpinistični inštruktorji
Upravljanje planinskih koč se izvaja v skladu z določili Statuta PZS in Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč. Posebej ureja upravljanje planinskih koč hišni red, ki ga je pripravila
ZAKONODAJA IN URADNE OBJAVE
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Gospodarska komisija UO PZS in potrdil UO PZS. Planinske koče so glede na odločbe Ministrstva za
gospodarstvo, Ministrstva za obrambo in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport objekti, za izvajanje dejavnosti, ki so v javnem interesu.
Planinska koča je glede na določbe »Pravilnika o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč«
objekt v upravljanju in lasti planinskega društva oziroma Planinske zveze Slovenije, ki je vpisan v uradnem
seznamu planinskih koč, ki ga vodi Planinska zveza Slovenije.
Zato:
 Planinske koče upoštevajo vse predpisane popuste in cenike, ki jih določa UO PZS.
 Na planinskih kočah je z napisno tablo vidno in jasno označeno, da je to objekt Planinske zveze Slovenije in v upravljanju PD, kar pomeni, da deluje v skladu s pravili, ki jih določa PZS.
 Planinska koča ima obvezno na voljo prenočišča, dnevni prostor (za nudenje zavetja v slučaju slabega
vremena in izvajanje tečajev) in telefonsko povezavo z dolino.
 Planinska koča ima prostor za izvajanje planinsko športnega usposabljanja (tečaje, vaje) in izobraževanja, za izvajanje šole v naravi in drugih vzgojno rekreativnih aktivnosti, kot tudi za potrebe dejavnosti policije in vojske (vaje na terenu v gorskem svetu).
V vsaki planinski koči je obvezna tudi vpisna knjiga obiskovalcev in žig koče, vodi se tudi evidenca nočitev v skladu s predpisano zakonodajo. V planinski koči je dovoljena tudi konzumacija s seboj prinešene
hrane in pijače pod posebnimi pogoji.
Vsaj enako pomembna je varnostna vloga planinskih koč (zaščita, zavetje pred slabim vremenom
in v primeru elementarnih nesreč , ustrezno prenočevanje na daljših turah, koče so obveščevalne
točke GRS in za nudenje pomoči ponesrečenim).
 Planinske koče imajo status obveščevalne točke Gorske reševalne službe Slovenije (GRS)
- imajo predpisan depo za opremo GRS (dostopen 24. ur), kot to določata Pravilnik GRS in Pravilnik
o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč
- imajo stalno zvezo s številkama 112 in 113, oskrbniki ali dežurni v koči pa so usposobljeni za vzpostavljanje zveze v slučaju nesreč obiskovalcev gora, ali v slučaju drugih (elementarnih) nesreč.
 Planinsko kočo je tudi možno v času, ko ima objavljeno stalno obratovanje v vsakem trenutku (24. ur
na dan) aktivirati kot reševalno točko v slučaju klica na pomoč.
 Planinske koče v visokogorju, ki niso stalno odprte imajo zimsko sobo.
Za seznam planinskih koč, ki izpolnjujejo te standarde, je zadolžena Gospodarska komisija UO PZS, ki
vrši kontrolno vlogo in vsako leto izdela seznam planinskih koč in jim izda posebno odločbo o izpolnjevanju pogojev za obratovanje planinskega objekta v katerem se izvaja dejavnost v javnem interesu.
V kolikor bo GK PZS ugotovila neizpolnjevanje pogojev za obratovanje planinskega objekta v katerem se izvaja dejavnost v javnem interesu, bo na njen predlog Planinska zveza Slovenije taki koči
odvzela status planinskega objekta v katerem se izvaja dejavnost v javnem interesu.
Gospodarska komisija PZS
Načelnik:
Metod Kovač
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PODELITEV PRIZNANJ STANKA BLOUDKA
ZA LETO 2004
Dovolite, da vas po končanih počitnicah še enkrat spomnimo na razpis za podelitev Bloudkovih priznanj, ki
je bil objavljen v Uradnem listu R Slovenije na začetku junija letos, objavili pa smo ga tudi v letošnji dvojni
številki Obvestil PZS (15. julij 2004). Rok za oddajo vlog je petek, 17. septembra 2004. Besedilo razpisa za
podelitev Bloudkovih priznanj in obrazec za predložitev vloge za podelitev priznanj za leto 2004 lahko dobite tudi na domačih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in šport: www.mszs.si pod naslovom »razpisi« ali
na domači strani Planinske zveze Slovenije www.pzs.si.
Odbor za priznanja UO PZS

SKUPŠČINA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Planinska društva obveščamo, da bo nadaljevanje zasedanja maja prekinjene Skupščine PZS
v skladu z rokovnikom, ki je bil objavljen v Obvestilih PZS, št. 7/8 (15. julij 2004)

23. oktobra 2004.
Zasedanje Skupščine PZS bo v prostorih Hotela Kokra na Brdu pri Kranju. Sklic zasedanja
bo ob 9,30 uri, pričetek zasedanja pa ob 10,00 uri.

*-

Strokovna služba PZS je prejela opozorilo, da je pri izpisu prisotnosti delegatov na letošnji Skupščini PZS prišlo do napake. Prosimo, da upoštevate, da se na strani Z/UO-21 (Obvestila PZS, št. 7/8
(15. julij 2004) v drugi tabeli za planinskim društvom Slovenske
Konjice v prazen prostor vpiše »Solčava«, po abecednem redu pa
se vstavi še dve planinski društvi, in sicer Šentjur in Škale Hrastovec. Obe društvi imata po en (1) glas.
Za opozorilo se zahvaljujemo, za nastalo napako pa opravičujemo.
Strokovna služba PZS
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KOMISIJA/ODBOR UO PZS ____________________________________________________________________

PODATKI ZA KOLEDAR PLANINSKIH AKCIJ 2005 MORAJO VSEBOVATI:
DATUM
PRIREDITVE

NAZIV IN KRAJ PRIREDITVE, POHODA IN DRUGE AKCIJE

ORGANIZATOR AKCIJE

(tudi namen, kolikor ni razviden iz naziva)

NASLOV, KJER SE BODO DOBILI
NATANČNEJŠI PODATKI
(po možnosti tudi telefonske številke)

MP
_______________________________
(podpis)

MEDDRUŠTVENI ODBOR ______________________________________________________________________

PODATKI ZA KOLEDAR PLANINSKIH AKCIJ 2005 MORAJO VSEBOVATI:
DATUM
PRIREDITVE

NAZIV IN KRAJ PRIREDITVE, POHODA IN DRUGE AKCIJE

ORGANIZATOR AKCIJE

(tudi namen, kolikor ni razviden iz naziva)

NASLOV, KJER SE BODO DOBILI
NATANČNEJŠI PODATKI
(po možnosti tudi telefonske številke)

MP
_______________________________
(podpis)

